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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКУ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 

БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

Банківська справа як і будь-яка інша діяльність несе в собі певні ризики. 

Якщо на виробничих підприємствах чи компаніях які надають споживчі 

послуги ризик-менеджменту надають не надто велику роль, то для банків та 

кредитних організацій – це є одним з ключових елементів управління. 

Одночасно зі здійсненням господарської діяльності кредитні установи 

беруть на себе велику кількість ризиків, реалізація яких може призвести до 

фінансових втрат, репутаційних втрат або й зовсім до ліквідації установи. 

Відповідно керівництво банку повинно запровадити правильну політику щодо 

оцінки цих ризиків і системи прийняття, передачі чи управління такими 

ризиками.  

Однією з основних організацій, яка регулює діяльність банків у світі є 

Базельський комітет з питань банківського нагляду. Основною діяльністю 

організації є розробка нормативних актів, які надають рекомендації щодо 

адекватності капіталу, системи розрахунку та управління ризиками, відносин 

між наглядовими органами та банками, системи розкриття інформації, ризиків 

держав-контрагентів, методів нагляду, звітності, функцій органів управління, 

кредитування споріднених осіб та ризику концентрації та ін. Найважливішими 

документами, якими сьогодні регулюються практично всі банки у світі є 

«Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу» або Базель 

I (1988 р.), Базель II (2004р.), Базель III (2010/11р.). 

Основними принципами управління ризиками є ідентифікація ризиків, 

чітке структурування ризиків та визначення відповідальних підрозділів 

управління, визначення системи оцінки кожного конкретного виду ризиків, 

визначення порогових нормативних показників, розробка системи мінімізації 

або врегулювання конкретного ризику, запровадження регулярного розрахунку 

та звітності, впровадження заходів впливу зі сторони регулюючих органів.  

В Базелі I основну увагу приділяли кредитним ризикам, під них і було 

виділено показник адекватності капіталу (8%), введено таке поняття як RWA – 

активи зважені на ризик, решта капіталу покривало ринковий ризик [1]. 

Проте з розвитком фінансової системи та змінами в економічному житті 

світу (а особливо фінансова криза) змусили розглянути інші види ризиків 

детальніше та змістовніше, а також ввести принципи регулювання. 
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Загальний підхід до адекватності регулятивного капіталу став кореневою 

проблемою кредитних організацій, так як він не брав до уваги ризик 

конкретного контрагента, фактично через це деякі банки маючи нормальний 

показник адекватності були де-факто недокапіталізовані або ж навпаки. Тому 

гостро постало питання в розробці нових підходів до оцінки кредитного ризику, 

ринковий ризик також повинен мати чіткі методи оцінки, і як окрему категорію 

потрібно виділити операційний ризик та інші ризики. 

Зі створенням Базелю II у 2004р., було значно розширено та деталізовано 

види ризиків з якими стикаються кредитні інституції, також було 

запропоновано різні підходи до їх розрахунку, враховано недоліки Базелю I, 

вибудувано 3 основні постулати на яких ґрунтується ризик-менеджмент 

сьогодні, а саме: 

Опора 1: Вимоги щодо мінімального розміру капіталу. Головними 

ризиками вважаються кредитні, які можуть охоплювати ризик 

неплатоспроможності контрагента, ризик його ліквідності, ризик країни тощо. 

Розроблено підхід до оцінки, який базувався на зовнішніх рейтингах 

(Standardised approach), пізніше - IRB (Internal Rating-Based approach), який 

широко використовують як іноземні банки, так і українські. IRB підхід 

оснований на внутрішніх оцінках вірогідності дефолту (PD), очікуваних (EL) та 

неочікуваних втрат (UL). Таким чином резерви під кредитний ризик стали 

менші, залежно від досконалості внутрішньої рейтингової оцінки. Додано 

інструменти пом’якшення кредитного ризику. Виділено окремою категорією 

операційний ризик, розроблено 3 підходи до оцінки достатності капіталу під 

операційний ризик (Basic, Standardised, Advanced) [3]. 

Опора 2: Перевірка з боку органів банківського нагляду. Сюди відносять 

рекомендації щодо додаткового регулювання з боку органів державного 

контролю (переважно центральні банки). Вводиться поняття Risk profile, згідно 

якого можуть бути висунуті додаткові умови і до якості активів і до суми 

резервів або величини регулятивного капіталу. В Україні таке регулювання 

здійснюється на основі нормативів НБУ та регулюючих актів.  

Опора 3: Прозорість та ринкова дисципліна. Третя опора вимагає 

розкриття банківської фінансової звітності для широкого загалу. Такий 

інструмент застосовується з метою створення основи саморегуляції банків. 

Таким чином банк регулярно висвітлює показники фінансової діяльності, склад 

органів правління банком, політику банку, результати та цілі на певний звітний 

період [1]. 

У 2011р. було прийнято Базель III, який був розроблений у відповідь на 

недоліки у фінансовому регулюванні, виявлення фінансовою кризою кінця 

2000-х років.  

Базель III підсилює вимоги до капіталу банку і вводить нові нормативні 

вимоги по ліквідності. Головною метою документу є підвищення якості 

управління ризиками в банківській справі, що, у свою чергу, має зміцнити 

стабільність фінансової системи в цілому. Нові підходи до ризиків і 

регулювання, які пропонує Базель III, слід також розглядати з погляду 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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глобального повернення до фінансової стабільності в цілому. Тут присутній 

необхідний набір рекомендацій, підтримуючих стабільність податкової 

стійкості економік, в яких працюють фінансові інститути.  

Базель III вводить змінений стандарт управління капіталом і ліквідністю, 

який був розроблено та узгоджено в рекордно короткі терміни. Загалом перехід 

до повних вимог Базелю III повинен відбутися до кінця 2019 року.  

Основними показниками які повинні бути приведені у відповідність є 

мінімальний показник капіталу 1 рівня (не менше 6% RWA), мінімальний 

показник загального капіталу та буфер збереження капіталу (не менше 10.5% 

RWA), мінімальний коефіцієнт покриття ліквідності LCR (не менше 100% 

COF30) запровадження звітності по коефіцієнту стабільного фінансування NSFR 

(мінімальне значення буде розроблено до 2017р.) [2]. 

Підсумувавши вищенаведене, сьогодні ми маємо наступну структуру 

ризиків: кредитний; операційний ризик; ринковий ризик; інші ризики [4]. 

У банку повинно бути чітко організовано структуру менеджменту з 

питань управління ризиками. По кожному виду ризиків потрібно проводити 

безперервний процес моніторингу та звітування як до державних органів 

регулювання так і до іноземних (залежно від специфіки банку).  

Кожен банк повинен звернути особливу увагу на свою політику управління 

ризиками, переглянути її та вжити усіх необхідних заходів для приведення її до 

норми, таким чином захистивши інтереси клієнтів та своїх акціонерів. 
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Метою економічної безпеки є забезпечення умов соціально-економічного 

розвитку країни. Вона відіграє вирішальну роль у досягненні економічного 

суверенітету держави, забезпеченні економічного розвитку, реалізації 

ефективної соціальної політики, зростанні національної 

конкурентоспроможності в умовах міжнародної економічної інтеграції та 

глобалізації. Створення ефективної системи економічної безпеки держави дає 



11 
 

можливість вчасно виявляти загрози національним економічним інтересам і 

запобігати заподіянню збитків соціально-економічній системі в цілому та 

обумовлює актуальність дослідження. 

Ефективна система економічної безпеки дозволить сформувати сприятливі 

умови для забезпечення інтересів громадян, суспільства і держави, дальшого 

поступу України як демократичної держави зі сталою та зростаючою ринковою 

економікою, держави, що керується європейськими політичними й 

економічними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх 

територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою 

незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України.  

Основними завданнями політики національної безпеки є захист таких 

життєво важливих національних інтересів України: утвердження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, створення умов для 

вільного розвитку людини, реалізації її творчого потенціалу через різноманіття 

форм суспільної організації; захист державного суверенітету України, її 

територіальної цілісності, недоторканності державного кордону; створення 

конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення підвищення рівня життя і добробуту населення; гарантування 

безпечних умов життєдіяльності населення, захисту і відновлення 

навколишнього природного середовища; збереження і розвиток духовних і 

культурних цінностей українського суспільства, зміцнення його ідентичності на 

засадах етнокультурної різноманітності [1, с. 24]. 

Конкурентоспроможність  національної економіки як економічна категорія 

тісно пов'язана з категорією «економічна безпека». Зважаючи на те, що остання 

визначається як здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного 

населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють 

загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки у світовій системі господарювання, 

конкурентоспроможність може розглядатися як безпосередній індикатор 

належного рівня економічної безпеки [2, с. 35]. 

Якщо Концепцією національної безпеки України поняття 

конкурентоспроможність національної економіки як таке не розглядалося, 

Закон України «Про основи національної безпеки» вже вносить до переліку 

пріоритетів національних інтересів створення конкурентоспроможної, 

соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного 

зростання рівня життя і добробуту населення. Відтак забезпечення умов для 

сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки є одним з базисних напрямів державної політики 

забезпечення національної безпеки. Відповідно до ЗУ «Про основи 

національної безпеки України» основними стратегічними напрямами державної 

політики з питань національної безпеки України в економічній сфері є [3]: 

- забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки; 
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- прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в 

економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності 

інвестиційних процесів; стимулювання випереджувального розвитку 

наукоємних високотехнологічних виробництв; 

- вдосконалення антимонопольної політики; створення ефективного механізму 

державного регулювання природних монополій; 

- подолання тінізації економіки через реформування податкової системи, 

оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів 

за кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси; 

- забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і 

зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту 

інтересів вкладників, фінансового ринку; 

- здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень; 

- забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і 

розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і 

активного проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел 

енергозабезпечення; 

- забезпечення продовольчої безпеки; 

- захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок 

продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров'ю 

людей та навколишньому природному середовищу; 

- посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток 

експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення 

інтеграції у європейську і світову економічну систему та активізація участі в 

міжнародних економічних і фінансових організаціях. 

Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки, що неможливе без 

здійснення структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. Для цього необхідно насамперед поліпшити 

інвестиційний клімат, зокрема, шляхом забезпечення дієвого захисту права 

власності, удосконалення регуляторного і корпоративного законодавства, 

обмеження монополізму, розвитку фінансового і фондового ринків. 

Таким чином, одним із найважливіших завдань у даному контексті є 

реформування податкової системи, забезпечення спрямованості фіскальної 

політики держави на зменшення питомої ваги усіх складових матеріальних 

витрат в економіці. Заходи економічної політики держави слід спрямувати на 

зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання, забезпечення їх 

націленості на збільшення рентабельності та капіталізації. Поряд із реалізацією 

державної політики стимулювання експорту, передусім високотехнологічного, 

необхідно забезпечити випереджувальне розширення внутрішнього ринку, 

уникнення критичної залежності національної економіки від кон'юнктури 

світових ринків. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки 

неможливе за існуючого рівня інноваційної активності підприємств, для 

підвищення якої необхідними є формування національної інноваційної системи, 

розширення інвестиційних можливостей для реалізації інноваційних проектів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ РОЛЬ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Виробничі запаси – це важлива економічна та облікова категорія, яка 

завжди була об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 

таких як Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, М.С. 

Пушкар, Н.М. Ткаченко, І.А. Бланк, І.Б. Швець, І.А. Бондарєва, Р.З. Чейз, Н.Дж. 

Еквілайн, Р.Ф. Якобс та ін. Не дивлячись на значні напрацювання у розкритті 

проблемного питання щодо економічної сутності виробничих запасів, єдиної 

позиції в цьому серед вчених не існує, тому воно потребує подальших 

досліджень та напрацювань. 

Виробничі запаси займають особливе місце у складі майна і є найбільш 

важливою та значною частиною активів підприємства. Задля ефективного 

управління виробничим процесом у сучасних умовах господарювання 

необхідним є дослідження теоретичних і практичних аспектів обліку і 

внутрішнього контролю надходження виробничих запасів на підприємство, їх 

складу, оцінки та формування фактичної собівартості. Правильна організація 

бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідною умовою для 

збереження і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства. 

Ключовим документом, у якому дається визначення терміну «запаси», є 

П(С)БО 9 «Запаси» [3], відповідно до п. 4 якого «запаси – активи, які 

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 

продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством». Окрім П(С)БО 9 в Україні існують інші нормативні 

документи, спрямовані на регулювання обліку запасів –НП(С)БО1 [2], П(С)БО 

16 [4], План рахунків бухгалтерського обліку [5] та ін. 

Проаналізувавши погляди сучасних економістів на таку економічну 

категорію як «виробничі запаси», можна зробити висновок про те, що, у 

роботах А. А. Оглобіна [6] виробничі запаси підприємства розглядаються з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15


14 
 

точки зору витрат на їх придбання. При цьому не враховується така характерна 

властивість запасів, як утворення ними частини оборотних активів 

підприємства. У роботах Ф. Ф. Бутинця [7] не відображаються джерела 

покриття витрат на виробничі запаси. В. В. Іваниченко [8, c. 58] розглядає 

виробничі витрати як сукупність певних видів сировини і матеріалів, проте, не 

вказують на терміни їх споживання та джерела фінансування. І.Б. Швец не 

розкриває економічну природу виробничих запасів, а вважає їх частиною 

оборотних активів і чинником виробничого процесу [9]. В.М. Бойко вважає 

виробничими запасами засоби виробництва, які ще невикористані у 

виробничому процесі [10], проте, таке визначення, на нашу думку, є досить 

узагальненим і не дає можливості чітко відокремити виробничі запаси у 

структурі активів підприємства. 

На думку Л.В. Титенко, для цілей бухгалтерського обліку тлумачення 

терміну «виробничі запаси», як облікової категорії має містити такі основні 

моменти, як визначення термінів і напрямків використання, а також джерел 

відшкодування вартості виробничих запасів. Автор пропонує використовувати 

наступне уточнене визначення: «виробничі запаси – це частина матеріальних 

ресурсів підприємства, які представляють собою сукупність предметів праці, 

які знаходяться на підприємстві у вигляді сировини, матеріалів, купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари і тарних матеріалів, 

будівельних матеріалів, запасних частин та інших матеріалів, що складають 

матеріальну основу продукції підприємства, надають їй необхідних якостей, 

приймають участь у виробництві протягом одного виробничого циклу і 

повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції» [1, с. 362]. 

Таким чином, узагальнюючи думки різних науковців, ми вважаємо, що 

суть виробничих запасів як об’єкта обліку є такою: виробничі запаси – це 

сукупність предметів праці, які знаходяться на підприємстві у вигляді 

складських запасів основних та допоміжних матеріалів, що призначені для 

використання як у виробничому процесі так і для будь-яких інших потреб 

підприємства за умови їх повного споживання у одному операційному циклі. 

З’ясування економічної сутності виробничих запасів у сучасних умовах 

господарювання є важливим етапом з точки зору ефективного управління 

виробничим процесом та виконання таких важливих завдань обліку як: 

своєчасне документування операцій з руху запасів; оцінка запасів при їх 

надходженні і вибутті; періодичне уточнення вартості залишків запасів на 

складі і в незавершеному виробництві; проведення інвентаризації запасів з 

метою виявлення непотрібних та таких, що втратили свою цінність; контроль за 

збереженістю і цільовим використанням запасів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА ТОНКОЇ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

На сьогодні, з точки зору оподаткування, більшість держав розглядають 

боргові зобов’язання та капітал по-різному, відповідно до вимог внутрішнього 

податкового законодавства. Проценти за борговими зобов’язаннями зазвичай є 

витратами платника податків, які знижують об’єкт оподаткування платника і 

оподатковуються на рівні отримувача за звичайними ставками. З іншого боку, 

дивіденди та інші прибутки з капіталу зазвичай не зменшують базу 

оподаткування податком на прибуток, проте на них поширюються певні форми 

пільг з оподаткування на рівні отримувача. 

У суто внутрішньо національному контексті такі відмінності в режимах 

оподаткування можуть мати наслідком накладення подібного податкового 

тягаря як на виплати по боргових зобов’язаннях, так і на виплати з капіталу, 

натомість їх наявність у транснаціональному аспекті схиляє до керованого 

податковими мотивами боргового фінансування. Такі тенденції посилюються 

завдяки можливості зменшення чи усунення оподаткування доходу у вигляді 

процентів в юрисдикції їх отримувача. 

Правила щодо запобігання використання вказаного методу податкової 

оптимізації отримали назву правил «тонкої капіталізації». «Тонка капіталізація» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
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ілюструє ситуацію, коли боргове фінансування компанії є відносно вищим в 

порівнянні з фінансуванням за допомогою участі в капіталі [3]. 

Ознаками «тонкої капіталізації» можуть бути: 

 надання «змішаних» позик, що дають кредитору право конвертувати їх в 

частки участі в капіталі позичальника; 

 включення в договір умови про залежність розміру відсотків від суми 

прибутку позичальника; 

 надання позики з метою фінансування довгострокових інвестицій; 

 надання суми позики пропорційної частці участі кредитора в капіталі 

позичальника або в якості умови такої участі; 

 надання позики для покриття істотних збитків; 

 низька кредитоспроможність позичальника, на підставі чого можна 

зробити висновок, що при аналогічних умовах незалежними кредиторами 

позика не була би надана. 

Запровадження такого механізму запобігання надмірного зменшення 

оподатковуваного доходу за рахунок виплати процентів за кредитами від 

пов’язаних осіб вперше було запровадженим Канадою ще у 1971 році. Далі в 

Австралії (1987), США (1989) та Німеччині (1994) [4]. Станом на сьогодні 

більшість країн світу імплементували правило «тонкої капіталізації» в своє 

законодавство,  в тому числі й Україна. 

Виходячи з комплексного розуміння чинних положень статті 140 пункту 

140.2 Податкового кодексу України, які передбачають використання в Україні 

правила «тонкої капіталізації», вони спрямовані на запобігання штучному 

вимиванню бази оподаткування податком на прибуток шляхом виплати 

процентів за борговими зобов'язаннями перед пов’язаними особами 

нерезидентами [1]. 

Варто зазначити, що підхід до даного механізму більшості країн як і 

України передбачає спеціальний порядок встановлення фіксованого 

співвідношення, яке приймається за об’єктивні ринкові умови: 

1. Встановлення допустимого співвідношення позикового і власного 

капіталу (debt-to-equityratio). 

2. Встановлення співвідношення суми нарахованих відсотків до іншої 

змінної – оподатковуваного прибутку або показника EBITDA (від анг. 

EarningsBeforeInterest, Tax, DepreciationandAmortization) – прибуток до 

вирахування відсоткових витрат, податків та амортизаційних відрахувань [5]. 

Проценти щодо «надмірної заборгованості», тобто суму боргу, що 

перевищує фіксовані співвідношення, не включаються до витрат для цілей 

оподаткування, або оподатковуються як дивіденди. 

Перевага підходу в тому, що він забезпечує високу визначеність, знижує 

витрати на адміністрування податків для компаній і податкових органів, 

простий для впровадження. Недоліком є те, що визначення фіксованого 

співвідношення не завжди враховує економічні реалії діяльності і галузеву 

специфіку компанії. 

Варто зазначити, що середнє співвідношення позикового і власного 
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капіталу (debt-to-equityratio) в країнах Східної Європи становить 3,6:1, а в 

країнах Західної Європи становить 3:1. Це говорить про те, що менш розвинуті 

країни встановлюють м’якші правила «тонкої капіталізації» для стимулювання  

притоку іноземних інвестицій [2]. Що ж стосується України, то в поточній 

редакції Податкового кодексу для застосування правила «тонкої капіталізації» 

середньорічний розмір боргових зобов’язань перед пов’язаними особами-

нерезидентами повинен перевищувати середньорічний розмір власного 

капіталу у 3,5 рази [1]. 

Надмірно сплачені проценти, тобто суму боргу, що перевищує фіксоване 

співвідношення, не включаються до витрат для цілей оподаткування податком 

на прибуток. Водночас у деяких країнах, як наприклад в Росії, такі невключені 

проценти по позиках від пов’язаних осіб прирівнюються для податкових цілей 

до дивідендів. 

Згідно з таким підходом правило «тонкої капіталізації» має на меті 

протидію зловживанню співвідношенням позикового капіталу до акціонерного, 

яке відкриває можливості для мінімізації оподаткування транснаціональними 

компаніями. Цей механізм не передбачає застосування обмеження до 

процентних виплат на користь фінансових інституцій чи третіх осіб. 

Водночас, поточна редакція Податкового кодексу України містить загальне 

формулювання щодо застосування різниці по процентах за борговими 

зобов'язаннями перед пов’язаними особами та не уточнює, стосується воно усіх 

процентних витрат платника податків (за запозиченнями від резидентів, 

нерезидентів, банків, інших фінансових установ, фінансовим лізингом тощо) чи 

лише тих, що виникли перед пов’язаними особами-нерезидентами. 

Поняття «тонкої капіталізації» ґрунтується на особливостях форм 

фінансування компанії. Боргове фінансування є вигіднішим, ніж участь у 

статутному капіталі,  оскільки проценти відносяться до складу витрат і дають 

змогу зменшити базу оподаткування. Зловживання співвідношенням боргового 

капіталу до статутного відкриває можливості для мінімізації податків, чим і 

користуються міжнародні компанії. На сьогодні в Україні доцільним є 

уточнення сфери застосування обмеження для унеможливлення двозначного 

трактування норми щодо застосування правил «тонкої капіталізації». За таких 

обставин правило «тонкої капіталізації» в Україні дасть змогу ефективно 

контролювати пов’язану заборгованість. 
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УДК 37: 33: 93/94                                            Голубка Михайло Михайлович 

викладач вищої категорії,  

голова циклової комісії "Фінанси та кредит" 

Львівський кооперативний коледж економіки і права 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

КООПЕРАТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВАЖЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

Сучасний етап розвитку держави та громадян України у сфері розвитку 

цілеспрямованого та систематичного характеру виховання студентської молоді 

направлений на формування духовно-культурного, професійно-трудового, 

морально-естетичного, правового, екологічного та фізичного духу у суспільстві  

та розвитку фінансово-економічної освіти.  

Організацією  освітньої діяльності у Львівському кооперативному коледжі 

економіки і права займається науково-педагогічний персонал та студентське 

самоврядування. Місією проведення освітньої діяльності у кооперативному 

навчальному закладі є набуття та вдосконалення соціального досвіду, 

культурних та духовних цінностей, розвитку творчої особистості, духовності, 

моральних рис, етико-естетичної свідомості, трудових норм, екологічної 

культури та патріотичної наснаги. 

Мета проведення освітньої діяльності у навчальному закладі, реалізується 

через систематизацію та конкретику таких вагомих завдань як: виховання 

професіонального рівня та набуття навичок для підвищення 

конкурентоздатності людини на сучасному висококонкурентному ринку 

праці;стимулювання вільного розвитку творчої особистості студента та 

прагнення до індивідуальної соціальної відповідальності з виробленням у 

студентів чітко окресленої громадянської позиції, системи принципів та норм 

соціальної орієнтації та поведінки; розвиток прагнення студентів до самоосвіти 

та самовдосконалення; формування умов для здорового способу життя 

студентської молоді;застосування маркетингових комунікацій для розвитку 

ефективного досвіду виховання студентів та освітньої діяльності. 

Практична реалізація та втілення освітньої діяльності кожного з напрямів 

навчально-виховного процесу забезпечується спільною діяльністю всього 

колективу навчального закладу. Праця керівників студентських груп 

проводиться взаємозалежно зі студентським самоврядуванням. Значний внесок 

у виховання національного духу студентів здійснює обговорення важливих тем 

на виховних годинах – про роль фінансово-кредитної системи на розвиток 

національної економіки України, про визначних фінансистів, економістів, 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
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кооператорів та вагомих діячів культури, освіти тощо. Етико-естетичному 

вихованню молодих людей допомагають різноманітні заходи культурної сфери. 

Студенти спеціальності «Фінанси та кредит» відвідують вистави, концерти та 

музеї. Також у навчальному закладі організовуються поїздки студентів до 

пам’ятних історичних і культурних пам’яток, банківських та страхових 

установ. Запрошуються до студентів фахівці з фінансово-кредитних установ та 

підприємств різних форм власності, які діляться свої досвідом та пропагують 

важливість фінансово-економічної освіти для розвитку  підприємства та 

економіки загалом. 

Організація освітньої діяльності в навчальному закладі в тому числі на 

спеціальності «Фінанси та кредит» носить плановий характер, адже установа 

має самостійно розроблений та узгоджений план з виховної роботи на 

начальний рік. Куратори закріплюються за студентськими групами на першому 

курсі та працюють з цими групами до їх випуску. Кожного місяця проводяться 

збори, наради, інструктивні заняття з студентським активом коледжу. Щотижня 

проводяться інструктивно-методичні наради з старостами академгруп. В 

розкладі занять передбачено час для проведення кожного тижня за планами 

кураторів «Виховної години». У першому семестрі з батьками студентів 

першого курсу проводяться збори, на яких присутні заступник директора з 

денної форми навчання, заступник директора з виховної роботи, куратори 

групи та викладачі фахових фінансово-економічних дисциплін .  

Старости студентських груп отримують методичну допомогу і матеріали 

для проведення виховних заходів від заступника директора з виховної роботи. 

Плани роботи кураторів груп узгоджені з загальним планом роботи 

навчального закладу. Важливо відмітити велику індивідуальну роботу, яку 

проводять куратори груп, сприяючи атмосфері довіри, взаємопідтримки і 

взаємоповаги у колективі кооперативного навчального закладу. 

Громадсько-патріотичному та моральному вихованню студентської молоді 

включає патріотичне, трудове, фізичне, моральне, художньо-естетичне, 

сімейне, екологічне та економічне  виховання та базується на 

принципах:безперервності і наступності;демократизації і гуманізації; 

культурно- і природовідповідності; гармонізації родинного і суспільного 

виховання;єдності національного і загальнолюдського. Традиційними стали 

вечори за професією, організовані викладачами спецдисциплін, а також зустрічі 

з колишніми випускниками коледжу, які займають зараз посади у фінансових 

установах та економічних відділах. Важливим елементом виховання студентів є 

організація освітньої діяльності.  

Метою розвитку освітньої діяльності у коледжі є забезпечення ефективної 

соціальної позиції, реалізації власної професійної компетенції, формування 

активної життєвої та соціальної позиції, реалізації осмисленого управлінського 

підходу у формуванні патріотично налаштованого молодого фахівця. Активна 

громадянська та життєва позиція сприяє формуванню демократичного 

українського народу. Студентське самоврядування у кооперативному 

навчальному закладі являється уповноваженим органом регулювання прав та 
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обов’язків студентів. У студентському самоврядуванні приймають участь 

студенти всіх спеціальностей денної форми навчання. Діяльність студентського 

самоврядування направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, 

підвищення якісного рівня навчання та забезпечення виховання духовно-

культурного рівня серед студентської молоді.  

Ключовою метою діяльності організації студентського самоврядування є 

удосконалення навчально-виховного процесу серед студентської молоді, 

підвищення рівня фінансово-економічної освіти, соціальної активності 

студентів, духовної та моральної адаптації особистості. Основними завданнями 

у процесі розвитку студентського самоврядування є: регулювання прав та 

обов’язків студентів, ефективна організація навчального процесу та 

стимулювання відповідних умов навчання та забезпечення наукової та творчої 

активності у студентській молоді.  

Економічна діяльність студентської молоді відіграє важливу роль у 

формуванні та реалізації навчально-виховного процесу та популяризації 

фінансово-економічної освіти. У навчальному закладі проводять тижні своєї 

спеціальності, де студенти мають можливість проявити свій професійний 

потенціал та підвищити рівень свого освітнього та духовного виховання. Саме 

студенти та представники студентського самоврядування є ініціаторами 

важливих та соціально значущих справ у виші. 

Студентське самоврядування організовують традиційні вечори відпочинку, 

святкування Дня студента та інші подібні свята, які дозволять підвищити 

соціальний дух та моральний рівень студентської молоді. Також у  Львівському 

кооперативному коледжі економіки і права функціонують різноманітні гуртки, 

благодійні заходи та відкритті клуби для підвищення суспільної активності 

студентів та покращення свої знань. Прикладом може слугувати гурток 

«Фінансист» на спеціальності «Фінанси та кредит» де студенти мають 

можливість ближче та краще познайомитись з фінансово-економічною наукою 

Традиційними є щорічні навчально-виробничі практики на спеціальності. З 

метою фізичного виховання систематично організовуються і проводяться 

турніри та змагання з ігрових видів спорту між студентськими групами та 

курсами. Важливу роль у фаховому вихованні студентів відіграє робота музею 

історії кооперації області. При ньому проводиться дослідницька робота, 

організовуються екскурсії груп, виховні години і навчальні заняття з історії 

кооперації. 

Навчальний кооперативний заклад надає важливе значення освітній 

діяльності процесу своїх студентів, адже освітня діяльність – це становлення та 

розвиток духовної риси особистості, вдосконалення механізму формування 

культури народу його національного духу та розвитку і важливості  фінансово-

економічної освіти  Молодий фахівець з фінансово-економічного профілю – це 

духовно сильна особистість, яка здатна адекватно та виважено приймати 

фінансово-економічні чи будь які інші рішення, являється гармонійною, 

економічно освіченою, соціально активною, патріотично налаштованою особою 

та хорошим фахівцем з фінансово-економічного напрямку. 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-

ПРОМИСЛОВИХ ГРУП  

За рахунок взаємопроникнення та об’єднання капіталів різних сфер 

діяльності суттєво зростає ефективність діяльності підприємницьких структур. 

Це в значній мірі обумовлюється як гнучкістю у прийнятті управлінських 

рішень і координації спільних зусиль з урахуванням сталого та довгострокового 

характеру зв’язків, так і у створенні загальної інфраструктури, що дозволяє 

організовувати і координувати виробничо-господарську діяльність для 

спільного виконання науково-технічних та інвестиційних програм. 

В результаті даних процесів утворюються різного роду інтегровані 

структури бізнесу, в тому числі фінансово - промислові групи (ФПГ), які 

забезпечують оптимальне поєднання ринкових механізмів, оскільки самі є їх 

результатом з певними адміністративними важелями впливу та діють в рамках 

конкретних національних економік. 

Інтегровані структури бізнесу (в тому числі і фінансово-промислові групи) 

виникають як результат дії об’єктивних законів розвитку ринкової економіки і 

активно розвиваються та забезпечують як власний успішний розвиток, так і 

розвиток економічної системи в цілому. 

Слід відмітити, що сам процес управління тісно зв’язаний із структурою 

самої організації: більш складна структура вимагає застосування і більш 

складних методів управління. А ріст рівня знань в галузі управління розвиває і 

робить більш складними самі організації [5]. 

Максимальний економічний ефект від діяльності фінансово-промислової 

групи (ФПГ) може бути досягнутий лише за умови впровадження раціональної 

системи управління сукупним капіталом групи, розробки і впровадження 

критеріїв та системи показників його оцінки. Використання цих правил в 

управлінні капіталом повинно мати єдиний критерій,який дозволить 

однозначно оцінити діяльність ФПГ. 

Таким критерієм може бути результат діяльності інтегрованого об’єднання 

як в цілому, так і окремих його членів. А одним із варіантів оптимізації 

використання фінансового капіталу ФПГ є управління за результатами. 

Важливою частиною забезпечення ефективної діяльності підприємства є 

Система управління оборотним капіталом. Це пояснюється тим, що оборотний 

капітал охоплює велику кількість елементів як внутрішнього матеріально-

речового,такі фінансового складу, які потребують індивідуалізації управління. 

Також важливу роль оборотний капітал відіграє у забезпечені 

платоспроможності підприємства. Він повинен генерувати певний прибуток 

при його використанні у виробничо-збутовій діяльності промислово-

фінансових груп [4]. 
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В сучасній практиці прогнозування грошових потоків фінансово-

промислових груп, які найбільш ефективні та адаптовані до умов ринку 

України, можна виділити чотири методи: прогнозування бюджету надходжень і 

видатків грошових коштів; прогнозування балансу грошових потоків; 

прогнозування доходів;метод екстраполяції оборотного капіталу. 

Зазначені методи мають певні переваги, хоча на думку К.С. Брутян [2] 

носять ідеалістичний характер і, як наслідок, практично не застосовуються в 

управлінні підприємством.  

Економічну ефективність фінансово-промислових груп прийнято 

оцінювати за такими показниками, як продуктивність праці, фондовіддача, 

обсяг виготовлення продукції, рентабельність та інші. Та попри їхню високу 

інформативність на думку С.М.Попової[4] така практика може призвести до 

хибних висновків, оскільки ізольовано оцінюється ефективність лише окремих 

факторів виробництва.  

У зв’язку з цим на думку автора [4] доцільно застосовувати аналітичну 

концепцію Фарелла, яка поділяє економічну ефективність на технічну та 

алокативну. Основна ідея даної концепції полягає в оцінюванні відносної 

ефективності об’єктів сукупності, яка досліджується порівняно з 

найефективнішим з них.  

На нашу думку, при оцінці результатів діяльності ФПГ найбільш 

обґрунтованим буде використання групи результатів, які стосуються 

використання капіталу, зниження витрат та підвищення рентабельності. 

Особливу роль як в економічній системі держави, так і в діяльності 

окремих підприємств відіграє прибуток. Важливе значення має прибуток і для 

діяльності ФПГ. Значну роль у сфері управління ресурсами ФПГ на думку Н.А. 

Адаевої [1] має управління інформаційними ресурсами.  

Відзначимо, що серед сукупності завдань управління ресурсами ФПГ, 

управлінню інформаційними ресурсами (ІР) відповідають наступні: управління 

витратами на експлуатаційне забезпечення інформаційної підсистеми ФПГ; 

управління витратами на її інформаційне забезпечення (всі види інформації, 

пов’язаної з діяльністю ФПГ).  

В загальному, можна стверджувати, що консолідована звітність та 

ефективна система управління ІР є оптимальними інструментами в системі 

ресурсного управління на рівні ФПГ. Отже, ефективна система управління 

інформаційними ресурсами є важливими інструментами в системі ресурсного 

управління на рівні ФПГ.  

Значний вплив на економічний розвиток фінансово-промислових груп 

(ФПГ) мають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформація, знання, 

процеси інформатизації. В процесі їх розвитку відбувається модернізація 

старих форм бізнесу та з‘являються його нові форми, нові методи, інструменти 

і стратегії управління. 

Як слушно зазначає М. Кастельс [3], інформація в сукупності з ІКТ і 

знаннями стає одним з найважливіших чинників успішного функціонування 

будь-якої економічної системи бізнесу та виробництва. 
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Дедалі більшого значення в умовах світової фінансової кризи набуває 

стратегічний аналіз зовнішнього середовища ФПГ. Це пов’язано з тим, що стан 

і напрям розвитку зовнішнього середовища певною мірою визначають 

можливості ФПГ щодо локалізації кризи та виходу з неї.  

Отже, оскільки головною метою створення ФПГ є отримання більш 

високих фінансових результатів від спільної діяльності її членів порівняно з 

результатами їх діяльності за рамками інтегрованого об’єднання, а основним 

фінансовим результатом їх діяльності є прибуток, тому питанням, які 

стосуються управління ефективності діяльності промислово-фінансових груп та 

напрямам їх вдосконалення слід приділяти більше уваги та постійно працювати 

над їх вдосконаленням. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Сучасний етап розвитку кон’юнктури ринку актуалізує виняткову роль 

банківського сектора як основоположної ланки вітчизняної економіки та 

рушійного механізму ринкових перетворень. Регіональна банківська система як 

складова банківського сектора й економіки регіону здатна акумулювати 

фінансові ресурси та спрямовувати їх на задоволення пріоритетних потреб 

інноваційно-інвестиційного характеру різних галузей народного господарства з 

метою модернізаційних перетворень й прискореного розвитку територій. За 

таких умов, ефективна регіональна політика розвитку банківської системи 

дозволить забезпечити збалансування інтересів банківських установ й 

соціально-економічного розвитку регіонів на принципово новій основі через 

впровадження сучасного інструментарію її реалізації. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD
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На нашу думку, найбільш ефективними інструментами державного впливу, 

зокрема на регіональному рівні, будуть стратегічне планування, програмування, 

оподаткування, таргетування (монетарне, валютне, інфляційне), ліцензування, 

рейтингове оцінювання, моніторинг, діагностика стійкості банківської системи, 

оцінювання економічної доцільності відкриття банківських установ у регіоні та 

ін.  

Стратегічне планування дає змогу законодавчо закріпити пріоритетні 

заходи досягнення цілей регіональної політики розвитку банківської системи. 

Вітчизняні вчені вже зверталися у своїх дослідженнях до цього питання. 

Зокрема, В. Коваленко вказує, що стратегія розвитку банківської системи 

повинна передбачати: підвищення рівня її фінансової стійкості на основі 

уникнення системних банківських криз; підвищення якості реалізації 

банківською системою функцій акумулювання заощаджень населення, коштів 

підприємств та їх трансформацію в кредити та інвестиції; відновлення та 

зміцнення довіри до вітчизняної банківської системи з боку інвесторів; 

уникнення використання банківської системи у практиці відмивання грошей [1, 

с. 10]. 

Щодо програмування, то цей інструмент регіональної політики є дуже 

важливим у контексті стратегічного й оперативного регулювання розвитку 

банківської системи. Концепція розвитку банківських установ у регіоні повинна 

виходити із основних пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

регіону. Банківські установи зобов’язані будувати свою інфраструктуру, 

впроваджувати нові банківські послуги й продукти в руслі зазначених 

пріоритетів. 

Дієвим інструментом регіональної політики розвитку банківської системи 

є рейтингове оцінювання, яке б передбачало кваліметричну оцінку всіх 

банківських установ, що розташовані в регіоні. Таке оцінювання належить 

здійснювати за етапами: 

І. Попереднє дослідження: формування мети рейтингування; визначення 

показників, що використовуватимуться в оцінці; збір первинної інформації та її 

приведення до порівняльного вигляду; 

ІІ. Безпосередній аналіз: вибір критеріїв оцінки показників та їх 

розрахунок; визначення комплексної рейтингової оцінки. 

Іншим інструментом дослідження регіональної політики розвитку 

банківської системи вважає моніторинг діяльності банків регіону, який повинен 

забезпечувати потреби органів державного регіонального управління в 

інформації щодо збалансованості і пропорційності розвитку економіки регіону 

та участі в ній банків і в розробці поточних, стратегічних планів соціально-

економічного розвитку регіонів і банків. Моніторинг діяльності банків 

складається з двох взаємопов’язаних частин – аналізу вкладних операцій та 

аналізу фінансового стану.  

Діагностику стійкості банківської системи насамперед належить 

здійснювати на регіональному рівні. Діагностика регіональної банківської 

системи повинна базуватися на таких напрямах: 



25 
 

- визначення стійкості банківської системи на поточний час та на 

прогнозовану перспективу; 

- оцінка ефективності виконання функцій банківською системою в 

економіці; 

- визначення факторів, які спричинюють дестабілізацію банківської 

системи на поточний час, середньо- та довгострокову перспективу.  

Інструментарій регіональної політики розвитку банківської системи 

повинен чутливо підсилювати використання інструментів банківського 

менеджменту, тобто внутрішньої політики самих банківських установ. 

Банківський менеджмент як управління в банку означає його орієнтацію на 

попит ринку та організацію таких банківських продуктів і послуг, які мають 

попит; постійне прагнення до підвищення ефективності банківської діяльності з 

метою зменшення витрат і одержання оптимальних результатів; коригування 

цілей, завдань і програм банку залежно від кон’юнктури ринку; необхідність 

використання сучасної інформаційної бази з метою здійснення 

багатоваріантних розрахунків для прийняття оптимальних рішень; 

раціональний добір персоналу та його ефективне використання. Компоненти 

банківського менеджменту: банківська політика і стратегічне планування; 

управління активами, пасивами, ліквідністю; ризик-менеджмент; управління 

валютними ресурсами; інформаційний менеджмент тощо. Основними 

інструментами внутрішньої політики банківських установ є: 

- методи антикризового регулювання: резервування, підвищення 

відсоткових ставок, використання міжбанківських операцій, накопичення 

високоліквідних активів та капіталу, припинення кредитування; 

- маркетингові інструменти (банківський продукт, ціна, комунікації, 

просування); 

- стратегічне планування (кредитно-інвестиційні стратегії (види, умови, 

обсяги і структура активних операцій та механізм їх проведення), депозитно-

акумуляційні стратегії (види, умови, обсяги і структура пасивних операцій, 

зміст яких полягає у формуванні власних, залучених і позичених коштів, а 

також поведінка банку на відповідних сегментах ринку) та дивізіональні 

стратегії (способи адаптації кредитно-інвестиційної й депозитно-акумуляційної 

стратегій з врахуванням особливостей регіону, продукту та споживачів. 

Ефективність регіональної політики розвитку банківської системи багато в 

чому залежить від правильності підбору тих чи інших інструментів. Для цього 

важливо чітко розуміти їх функціональну спрямованість, тобто на вирішення 

якої проблеми вони повинні бути націленими та яке завдання повинно бути 

виконаним.  
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26 
 

УДК 338.98                                                                  Костак Зоряна Романівна 

к.е.н., доц. кафедри фінансово- 

економічної безпеки та банківського бізнесу 

магістр Дуфанець Мар'ян Михайлович 

     Львівський торговельно-економічний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ 

Значна  кількість українських банків  проходять випробування в умовах 

фінансової кризи, яка спричинила значні проблеми в їхній діяльності. При 

цьому важливо розуміти, що вчасно усунена «проблемність» банку не буде 

негативно впливати на стан розвитку  всієї банківської системи і спричиняти 

системні негаразди. А тому налагодження ефективної роботи державних 

регуляторів із проблемними банками набуває особливо актуального 

забарвлення [3, с. 188].  

Даній тематиці присвячено чимало публікацій вітчизняних і зарубіжних 

науковців таких як: С. Лобозинської, О. Петрик, О. Барановського, В. Міщенка, 

А. Мороза, і ін. Проте негативні зміни в економіці та фінансовій сфері країни 

вимагають постійного удосконалення регулювання діяльності проблемних 

банків. 

Загальновідомо, що проблемні банки становлять певну загрозу для 

банківської системи, тому до них вживаються відповідні заходи впливу, які 

мають як примусовий, так і непримусовий характер. Непримусові заходи 

впливу застосовуються до банку в разі незначних порушень, які в даний час не 

впливають на платоспроможність або на інтереси клієнтів, проте у 

майбутньому (якщо вчасно не виправити недоліки) можуть спричинити 

серйозні проблеми. Примусові заходи застосовуються, якщо виявлені 

порушення спричинили високий рівень банківського ризику, що може 

призвести або вже призвело до значної втрати капіталу, робочих активів та 

поточних прибутків [4, с. 3].  

З метою запобігання серйозним порушенням у діяльності банків, а також 

мінімізації можливих негативних наслідків для всієї банківської системи та 

економіки в цілому, органи банківського нагляду практично всіх країн світу 

користуються правом втручання у діяльність  банків  із метою захисту  прав 

клієнтів. При цьому застосовуються здебільшого примусові заходи впливу 

(рис.1): відкликання банківської ліцензії; штрафні санкції; відсторонення 

керівництва банку(всього правління, а також керівників структурних 

підрозділів) та призначення тимчасової адміністрації для управління банком; 

ліквідація або реорганізація банку.  

Важливе значення для розв’язання проблем з платоспроможністю має 

механізм введення в банки кураторів та тимчасових адміністраторів. Так, 

30.01.2009 р. Постановою Правління НБУ було затверджено зміни до 

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за 

порушення банківського законодавства [2]. Зазначеною Постановою було 
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запроваджено інститут кураторства. Рішення про обмеження щодо діяльності 

банку  шляхом призначення куратора банку приймає Правління Національного 

банку за поданням виконавчого директора Дирекції з банківського регулювання 

та нагляду.  
 

 
 

Рис.1. Примусові заходи впливу органів банківського нагляду за 

діяльністю банків 
Джерело: складено автором на основі [3, 4] 

 

Процедура ж тимчасової адміністрації застосовується Національним  

банком для тимчасового управління банком з метою збереження капіталу й 

активів банку, докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних 

заходів щодо приведення його діяльності до вимог банківського законодавства, 

відновлення його платоспроможності і ліквідності, стабілізації діяльності 

банку, усунення виявлених порушень, причин та умов, що призвели до 

погіршення фінансового стану.  

Призначення  тимчасової  адміністрації (ТА) здійснюється у відповідності 

із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та Положення про застосування 

Національним банком України заходів впливу за порушення банківського 

законодавства [1, 2].  

З початку фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. тимчасові 

адміністратори вводилися у 26 проблемних банках. Це 14% від загального 

обсягу банків в країні. На ці фінансові інститути припадає близько100 млрд. 

грн активів, що складає більше 10% активів всієї банківської системи і 44 млрд. 

грн коштів населення, тобто 21% всіх заощаджень громадян, які перебувають у 

банківській  системі[4, с. 5]. При цьому17 банкам тимчасові адміністратори не 

змогли відновити платоспроможність, а ні підшукати інвесторів, тому ці 

проблемні банки були переведені у стадію ліквідації (Укрпромбанк, «Дністер», 

«АРМА», «Біг-Енергія», Трансбанк та інші).  

Таку діяльність тимчасових адміністрацій важко назвати ефективною. Це 
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пов’язано з кількома вагомими причинами: рішення щодо введення у більшості 

банків тимчасових адміністраторів були прийняті із значними запізненнями, 

коли фінансовий стан банку був настільки незадовільним, що без значних 

вливань у капітал відновити нормальну роботу банку було практично 

неможливо; недієвим виявився механізм підтримки ліквідності проблемних 

банків шляхом надання стабілізаційних кредитів НБУ; не було реалізовано 

проект санаційного банку, який би очищував баланси банків від «токсичних» 

активів; низький рівень професійної компетентності тимчасових адміністрацій 

та корупційні схеми власників щодо виведення активів з проблемних банків 

тільки поглиблювали вже існуючі проблеми платоспроможності банку.  

Погоджуючись із науковцями [3-4] вважаємо, що підвищити рівень  

ефективності діяльності тимчасових адміністрацій можна шляхом встановлення 

більш ретельного нагляду з боку НБУ за банками, які мають проблеми з 

платоспроможністю. За результатами застосування системи раннього 

реагування та проведення стрес-тестування  вітчизняних банків, НБУ повинен 

оперативно приймати рішення щодо тих банків, які потребують введення 

тимчасових адміністрацій. 

Отже, у сучасних умовах функціонування національної економіки 

нестабільність банківської системи вимагає внесення радикальних змін у таких  

сферах як: регулювання та нагляд, фінансове оздоровлення банків, діяльність 

тимчасових адміністрацій та кураторів. Порушена наукова проблематика 

потребує масштабних наукових досліджень та внесення конкретних пропозицій 

необхідних для удосконалення регулювання проблемними банківськими 

установами. Адже питання швидкого реагування на виявлені проблеми банку, 

прийняття правильних рішень з боку регуляторів та керівництва банку в умовах 

фінансово-економічної кризи залишаються відкритими.  
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сталого соціально-економічного розвитку. Її невід’ємним атрибутом є 

ефективна система економічної безпеки й фінансової зокрема. Вагомим 

елементом підсистеми фінансової безпеки є грошово-кредитна безпека, 

оскільки монетарна сфера виступає одним із вирішальних чинників надійності 

та ефективності функціонування всієї економічної системи. Саме сектор 

грошового обігу і кредиту є найбільш чутливим до змін у внутрішньому й 

зовнішньому середовищі та впливає на перебіг багатьох процесів у країні.  

В умовах економічної глобалізації, соціально-економічної кризи й складної 

воєнно-політичної ситуації питання оцінки грошово-кредитної безпеки України 

та забезпечення її належного рівня мають особливе значення. Оцінка рівня 

безпеки є початковим етапом управління процесом забезпечення захищеності 

національної економіки від загроз і викликів, адже від достовірності її 

результатів залежить ефективність державного управління [2, с. 132]. 

Грошово-кредитна безпека це стан грошово-кредитної системи, що 

забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними 

кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення 

економічного зростання національної економіки [3]. 

Рівень грошово-кредитної безпеки визначається на підставі розрахунку і 

моніторингу системи індикаторів та порівняння їх із пороговими значеннями, 

відхилення від яких призводить до небезпечного стану національної економіки, 

що загрожує суверенітету держави, забезпеченню її національних інтересів. 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України визначено перелік 

основних індикаторів стану грошово-кредитної безпеки, які використовуються 

для розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки. Значення 

індикаторів визначають рівень безпеки як критичний, небезпечний, 

незадовільний, задовільний чи оптимальний [3].  

Динаміку основних індикаторів рівня грошово-кредитної безпеки України 

у 2011-2015 роках наведено у табл.1. 

Таблиця 1 

Основні індикатори грошово-кредитної безпеки України  

у 2011-2015 роках 

Показники 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової 

маси, % 
28,1 26,3 26,2 29,6 28,4 

Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими 

депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними 

ставками за депозитами, залученими депозитними установами 

(крім НБУ), % 

7,0 4,2 4,9 4,5 5,9 

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, 

наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в 

національній валюті, відносно індексу споживчих цін, % 

8,0 17,8 16,9 5,5 -26,9 

Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у 

загальній структурі кредитів, наданих резидентам, % 
24,5 22,4 20,7 20,3 17,4 

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих 

кредитів (скорегований на курсову різницю), % 
25,3 21,6 19,1 16,6 15,2 

Джерело: складено за [3; 4] 
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Наведені у табл.1 показники  вказують на відсутність чіткої динаміки та 

суттєві загрози грошово-кредитній безпеці України, які ускладнюють 

реалізацію національних економічних інтересів. 

В досліджуваному періоді спостерігається надмірна питома вага готівки 

поза банками у загальному обсязі грошової маси: даний показник перевищує 

незадовільний рівень безпеки, а в 2014 році наблизився до небезпечного рівня 

(З0%) і склав 29,5%. Це свідчить про зменшення довіри до фінансових установ, 

намагання населення тримати гроші у вигляді готівки, а, отже, про існування 

суттєвих загроз, які пов’язані із заощадженням грошей у банках. Значна частка 

готівки може спричинити тінізацію економіки, викликати труднощі у сфері 

контролю з боку центрального банку за грошовими агрегатами та пропозицією 

грошей в цілому, знизити дієвість монетарних інструментів та можливість 

держави впливати на динаміку інфляційних процесів у країні. 

Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними 

корпораціями, та процентними ставками за залученими депозитами в 2012-2014 

роках в цілому близька до оптимального (4%) чи задовільного (5%) значення 

[3]. Однак, в 2015 році цей показник погіршився й наблизився до 

незадовільного рівня грошово-кредитної безпеки (6%), що обумовлено 

подорожчанням кредитних ресурсів внаслідок стрімких темпів інфляції та 

підвищеного ризику діяльності суб’єктів економіки. 

Чинник інфляції враховано у розрахунку індикатора рівня процентної 

ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями в національній 

валюті відносно індексу споживчих цін, оптимальне значення для якого складає 

3–5% [3]. Даний показник лише у 2014 році наближений до оптимального 

рівня, в інші періоди спостерігається суттєвий дисбаланс у грошово-кредитній 

сфері, а від’ємне значення індикатора у 2015 році вказує на серйозні кризові 

явища і критичність грошово-кредитної безпеки. Встановлюючи процентні 

ставки за кредитами нижчими за індекс споживчих цін, банки намагаються 

втримати попит на кредитні ресурси, однак це негативно позначається на 

результатах їх фінансової діяльності та стійкості. 

Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, в загальному 

обсязі наданих кредитів (оптимальне значення 5-9%) [3], впродовж останніх 

років постійно перебувала на критичному рівні, мала незначну тенденцію до 

скорочення і в 2015 році наблизилась до небезпечного рівня (18%), що є 

результатом низького життєвого рівня населення та дестабілізаційних процесів 

у всіх сферах економіки. 

Негативні тенденції при формуванні грошово-кредитної безпеки 

підтверджує і показник питомої ваги довгострокових кредитів у загальному 

обсязі наданих кредитів, який ще у 2011 році знаходився на критичному рівні 

(25%) і стабільно знижувався впродовж досліджуваного періоду. Це вказує на 

катастрофічний стан у сфері довгострокового кредитування суб’єктів 

економіки. 

Для подолання кризових явищ, вважаємо за доцільне визначити такі 

напрями зміцнення грошово-кредитної безпеки України в сучасних умовах: 
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 зменшення частки готівки поза банками в загальному обсязі 

грошової маси шляхом відновлення довіри до банківської системи, 

збільшення обсягів безготівкових розрахунків при сплаті населенням за 

товари та послуги; 

 забезпечення здорової конкуренції на грошово-кредитному ринку, 

що сприятиме скороченню різниці між процентними ставками за наданими 

кредитами та залученими депозитами; 

 лібералізація процентної політики НБУ; 

 проведення Національним банком України виваженої монетарної 

політики спрямованої на зниження рівня інфляції та стимулювання 

економічного зростання; 

 оптимізація споживчого кредитування домогосподарств через 

підвищення вимог до оцінки платоспроможності позичальників і 

забезпеченості кредитів; 

 активізація роботи щодо залучення коштів фізичних осіб на 

довгостроковій основі та запобігання їх відтоку в подальшому. 

Таким чином, поточний стан грошово-кредитної безпеки України 

наближений до критичного, що ускладнює реалізацію національних 

економічних інтересів, становить загрозу незалежному державному існуванню 

та добробуту народу, а тому потребує негайного вжиття заходів щодо 

підвищення рівня захищеності національної економіки. 
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CИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

В умовах сьогодення одним із ключових пріоритетів розвитку 

вітчизняного банківського сектора є забезпечення належної якості активів та 

зміцнення фінансової безпеки банків. Це обумовлюється тим, що управління 
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якістю активів банків є одним із найважливіших чинників підвищення 

стабільності, надійності, ліквідності та прибутковості їх діяльності. В умовах 

поглиблення зовнішніх та внутрішніх кризових явищ і загроз, актуалізується 

необхідність застосування дієвого інструментарію, спрямованого на 

систематичне удосконалення систем та форм управління активами й пошук 

нових неординарних рішень в конкретній динамічній ситуації. Лише такий 

підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або, 

принаймні, нормальні умови розвитку установи. З огляду на це, в сучасних 

умовах особливої актуальності набуває проблема формування системи 

моніторингу якості активів як необхідної передумови забезпечення надійності 

та ефективності функціонування банківських установ, що дозволить 

нейтралізувати проблемні аспекти діяльності й своєчасно вносити відповідні 

корективи у стратегію їх розвитку. 

В загальному розумінні моніторинг передбачає збір і систематизацію 

інформації з метою оцінки поточних та ретроспективних значень показників 

діяльності, виявлення відхилень між фактичними і плановими показниками та 

подальше прогнозування. На нашу думку, при формуванні системи 

моніторингу якості банківських активів необхідно передбачити розробку і 

організацію такої комплексної інформаційно-аналітичної системи, яка б 

забезпечувала виконання функції інтеграції масивів різнопланової інформації 

та їх аналітичної обробки з метою обґрунтування, прийняття та контролю 

управлінських рішень. Дана система повинна забезпечувати керівництво банку 

оперативною й достовірною інформацією про існуючий стан активів установи з 

метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення якості банківських активів й передбачати: 

1) достовірний і оперативний динамічний аналіз стану і перспектив 

розвитку банківських установ в  розрізі регіонів і спеціалізації 

(макрорівень); 

2) діагностику поточного стану активів банківських установ 

(мікрорівень); 

3) прогнозування тенденцій щодо забезпечення якості активів банків 

на основі інструментарію SWOT-аналізу; 

4) формування альтернативних варіантів стратегій розвитку 

банківських установ. 

В сучасних умовах банківська система України функціонує з перемінним 

успіхом, гнучко адаптуючись до мінливих економічних умов. З огляду на це, 

банки з метою забезпечення достатності капіталу та відповідного рівня 

ліквідності зобов’язані постійно оцінювати якість своїх активів та здійснювати 

відповідні коригування щодо управління ними. Дослідження причин 

банкрутства низки банків засвідчило, що саме низька якість активів, відсутність 

своєчасного виявлення проблемних кредитів, слабкість контролю з боку 

банківського керівництва спричинили кризовий стан більшості банків та 

створили загрози фінансовій безпеці банківського сектору. 

На думку аналітиків, сучасна криза в Україні має ознаки потрійної - 
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банківської, валютної та боргової [1]. Зокрема, за даними журналу Forbes було 

визначено такі ключові ризиків і загрози, які найбільше турбують менеджерів 

провідних вітчизняних банків з позицій забезпечення їх фінансової безпеки, до 

яких віднесено кредитні ризики, девальвацію і жорстку валютну політику, 

значну потребу в капіталі, труднощі реформування та відновлення банківської 

системи, падіння довіри й паніку серед вкладників, військові, внутрішньо- і 

зовнішньополітичні ризики, макроекономічні шоки [3].  

Фундаментальною причиною виникнення та розгортання кризових явищ 

на мікрорівні, на наш погляд, є недостатньо зважений підхід до формування 

портфеля активів. Наслідком цього є погіршення якості активів, у першу чергу 

мається на увазі кредитний портфель, що спричинює додаткову потребу в 

грошових коштах, спрямованих на формування резерву за активними 

операціями. Зворотною стороною цього процесу є зменшення рівня 

капіталізації банку, що в окремих випадках може призвести до порушення 

нормативних вимог регулятора. Також у разі погіршення якості активів 

відбувається зменшення обсягу грошових надходжень банку, що призводить до 

виникнення незбалансованості активів та пасивів за строками обсягами, що 

проявляється у проблемах з ліквідністю. 

Необхідно констатувати, що сукупний портфель активів українських 

банків донедавна зростав досить динамічно, причому переважно за рахунок 

збільшення обсягів кредитного портфеля, однак у 2014-2015 рр. тенденції 

змінились в протилежному напрямі. Зокрема, обсяг активів банків України 

скоротився з 1316,9 млрд. грн. станом на 01.01.2015 р. до 1254,4 млрд. грн. на 

01.01.2016р., кредитного портфеля - з 1006,4 млрд. грн. до 965,1 млрд. грн. 

відповідно. Поряд з тим, обсяг резервів за активними операціями банків зріс з 

204,9 млрд. грн. на 01.01.2015р. до 321,3 млрд. грн. на 01.01.2016р. На суттєве 

погіршення якості кредитного портфеля банків вказує також зростання частки 

простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів з 13,5% на 

01.01.2015р. до 22,1% - на 01.01.2016р. [2]. 

Враховуючи сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів та загроз, при 

формуванні дієвої системи моніторингу якості банківських активів, 

спрямованої на забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки необхідно 

ураховувати такі фактори як: 1) цілі банку; 2) організаційні та технологічні 

особливості ресурсної бази банку; 3) можливості трансформації активів і 

пасивів, зокрема виду, строків, якісних та кількісних характеристик активів і 

пасивів; 4) рівень розвитку банківських технологій, спеціалізація банку; 5) 

зв’язки із зовнішнім середовищем (органи регулювання та нагляду, конкуренти, 

клієнти та ін.) 

Отже, необхідною передумовою забезпечення фінансової безпеки банків є 

раціонально сформована та внутрішньо узгоджена система моніторингу якості  

банківських активів, яка сприятиме збалансованій діяльності банківського 

сектору та його стійкості до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, 

підвищуватиме його здатність до досягнення поставлених цілей та 

забезпечення стійкого і поступального розвитку. 
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БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

Інформаційна незалежність України ставить ряд проблем забезпечення 

безпеки інформації в різноманітних напрямках діяльності держави: політика, 

економіка, військова сфера, тощо. 

Особливе місце в цих проблемах займає задача захисту фінансово-

економічної інформації, яка набуває всебічного, масштабного характеру та 

державної ваги. Одним з факторів забезпечення безпеки економічної інформації 

є захист фінансово-банківської системи. 

Питання безпеки банківських установ є актуальними не тільки 

безпосередньо для банків, але також і для всіх інших учасників ринкових 

відносин, а також держави в цілому. Безумовно, у першу чергу ця проблема 

хвилює власників банку - його акціонерів, що турбуються про розвиток свого 

бізнесу і несуть за нього матеріальну, моральну і соціальну відповідальність, 

якщо, звичайно, банкові споконвічно не відведена роль кримінальної 

організації. 

Безпека банківського сектора – це сукупність економічних, 

організаційних та правових заходів спрямованих на захист банку від 

протиправних посягань на його власність, імідж та проявів недобросовісної 

конкуренції [1, с. 23]. 

Отже, безпека банківських установ — стан стійкої життєдіяльності, за 

якого забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей банку, 

захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов 

функціонування.  

Розглядаючи безпеку банківських установ як багатоступеневу систему, 

слід визначити її види та форми організації. 

Безпека банківських установ є частиною фінансово-економічної безпеки 

країни. Необхідно зазначити, що банківська система – це найважливіша 

складова фінансово-кредитної сфери держави. По суті саме стан банківського 

сектора визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а тому певною мірою і 

рівень фінансово-економічної безпеки держави. 

http://ukr.lb.ua/news/2016/01/27/326477_aktivi_bankivskoi_sistemi.html
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1409877-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2016
http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1409877-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-bankiv-2016
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Єрмошенко М. М. зазначає, що проблеми банківської сфери є одночасно і 

проблемами фінансово-економічної безпеки держави. Він також підкреслює, 

що саме стабільність і надійність банківської системи, удосконалення 

банківського менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть 

забезпечити фінансов0-економічну безпеку держави [4, с. 34]. 

Науковці, які досліджують безпеку банківських установ, вказують на те, 

що дана проблема має два аспекти. З одного боку, необхідно працювати над 

забезпеченням безпеки банківської системи в цілому, а з іншого – потрібно 

також досліджувати питання забезпечення безпеки окремої банківської 

установи. 

Поняття безпеки банківської системи, як правило, визначається як стан, 

при якому фінансова стабільність і репутація банківських установ не можуть 

бути втрачені внаслідок цілеспрямованих дій певної групи осіб або організації 

як всередині, так і за межами держави, а також через негативні 

макроекономічні та політичні фактори [3, с. 8]. 

Безпека банківської системи розглядається у двох аспектах: 

 щодо фінансових наслідків діяльності банків для країни в цілому та 

окремих клієнтів і контрагентів; 

 щодо недопущення та запобігання явним і потенційним загрозам 

фінансовому стану всієї банківської системи країни, Національного банку 

України й окремих банківських установ [5, с. 11]. 

Таким чином, безпека окремого банку тісно пов’язана з безпекою 

банківської системи в цілому. Вони впливають одна на одну. З одного боку, 

проблеми, що виникли в одному банку, здатні викликати “ефект доміно” і 

призвести до системної банківської кризи. Пояснюється це природою 

банківської діяльності, адже банки працюють переважно з чужими грошима на 

відміну, наприклад, від промислових підприємств. Саме тому будь-яка недовіра 

з боку населення до окремого банку, особливо великого, може зумовити 

масовий відтік депозитів з банківської системи. З іншого боку, структурні 

проблеми банківського сектора підривають довіру до будь-якого окремого 

банку. Все це пояснює ту важливу роль, яку відіграє забезпечення фінансової 

безпеки банків. 
Список використаних джерел: 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА 

МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку економіки постала важлива потреба 

підприємств в створенні ефективної системи управління з метою прогнозування 

їх майбутнього розвитку, формування стійких конкурентних переваг, розробки 

інструментів швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища, протидії 

зовнішнім та внутрішнім загрозам. При цьому оцінювання рівня безпеки та 

створення механізму протидії загрозам фінансової безпеки підприємств є одним 

з найважливіших завдань, що є необхідним для їх тривалого і стабільного 

функціонування.  

Аналіз наукової літератури дозволяє визначити основні характеристики 

фінансової безпеки підприємства та запропонувати наступне її трактування: 

«фінансова безпека підприємства» – це складова економічної безпеки 

підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, який 

характеризується: збалансованістю і якістю фінансових інструментів, 

технологій і послуг; стійкістю до загроз;здатністю підприємства забезпечувати 

реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і сталий розвиток 

[1]. 

Для створення механізму протидії загрозам фінансової безпеки 

підприємств необхідно визначити чинники, що впливають на фінансову 

безпеку підприємств.  

У фінансовій безпеці підприємства загроза як чинник руйнівної дії(загроза 

фінансовій безпеці) – це наявне чи потенційно можливе явище або чинник, 

який створює небезпеку для реалізації фінансових інтересів підприємства та не 

дає можливості виконувати на належному рівні роботу згідно домовленостей 

[2]. 

Загрози фінансовій безпеці підприємств прийнято розділяти на внутрішні 

та зовнішні. 

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову безпеку, 

відносяться навмисні або випадкові помилки менеджменту у сфері управління 

фінансами підприємства, пов'язані з: 

1.Вибором стратегії підприємства. 

2.Управлінням й оптимізацією активів і пасивів підприємства 

(розробка,впровадження і контроль управління дебіторською й кредиторською 

заборгованостями, вибір інвестиційних проектів і джерел їх 

фінансування,оптимізація амортизаційної й податкової політики). 

До зовнішніх загроз можна віднести: 
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1. Купівля акцій, боргів підприємства небажаними партнерами чи 

підставними компаніями. 

2. Наявність значних фінансових зобов'язань у підприємства (як великої 

кількості позикових засобів, так і великих заборгованостей підприємству). 

3. Нерозвиненість ринків капіталу та їхньої інфраструктури; 

4. Недостатньо розвинену правову систему захисту прав інвесторів і 

виконання законодавства. 

5. Кризу грошової і фінансово-кредитної систем. 

6. Нестабільність економіки. 

7. Недосконалість механізмів формування економічної політики держави. 

Отже, для забезпечення фінансової безпеки підприємства необхідно 

вирішити такі завдання [3]: 

- ідентифікація небезпек і загроз підприємству; 

- визначення індикаторів фінансової безпеки підприємства; 

- розробка системи моніторингу фінансової безпеки; 

- розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки 

підприємства (як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді); 

- контроль за виконанням заходів, що відбуваються на підприємстві; 

- аналіз виконання заходів, оцінювання та їх корегування; 

- корегування індикаторів,цілей і завдань підприємства залежно від зміни 

стану зовнішнього середовища. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства можна 

розглядати як систему організаційних, фінансових та правових засобів впливу, 

які мають на меті своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та 

ліквідацію загроз фінансовій безпеці підприємства [4]. 

Для ефективного забезпечення фінансової безпеки підприємства 

необхідний системний підхід, який передбачає формування механізму 

управління фінансовою безпекою. 

Призначення механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства є 

створення і реалізація умов, що забезпечують фінансову безпеку підприємства 

та визначаються політикою даного механізму. 

Складові механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства 

представлено на рис. 1. 

До складу фінансових інструментів забезпечення фінансової безпеки 

підприємства відносять:платіжні (доручення, акредитив та ін.), кредитні (угоди 

про кредитування), депозитні (депозитні сертифікати,угоди), інвестиційні 

(акції, паї), інструменти страхування (страхова угода). 

Методологічний апарат забезпечення фінансової безпеки підприємства 

може включати такі методи, як: техніко-економічні розрахунки, 

балансовий,економіко-статистичний, економіко-математичний, експертних 

оцінок, дисконтованої вартості, амортизації активів, реінжинірингу, 

логістики,аудиту, оптимізації оподаткування, імітаційної гри [5]. 

Фінансові важелі забезпечення фінансової безпеки підприємства – це 

система стимулів та заохочень для менеджерів за ухвалення ефективних 
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управлінських рішень і система санкцій за негативні наслідки їх дій у сфері 

фінансової безпеки, а також загальний внутрішній механізм управління 

підприємством. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства 
Джерело:складено на основі [5] 

 

Системи інформаційно-аналітичного забезпечення формується на 

базі:даних бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку і 

звітності;галузевих показників діяльності підприємств-аналогів; звітів та планів 

і прогнозів; оцінки загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності та їх 

класифікації.  

Отже, в сучасних умовах господарювання для успішного функціонування 

підприємств, необхідно забезпечити їх фінансову безпеку. В свою чергу для 

цього необхідно забезпечити якісне управління та використання механізму 

протидії загрозам фінансової безпеки підприємств. Правильне використання 

цього механізму є запорукою конкурентоспроможності, рентабельності та 

прибутковості підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ ТА ЇХ ВИДИ 

Умовою успішного розвитку банків України є активна інвестиційна 

діяльність. Як правило, механізм реалізації  інвестиційної діяльності тісно 

пов'язаний з інвестиційним процесом в сучасних умовах розвитку економіки. 

Беручи участь саме в інвестиційному процесі, банки обслуговують рух коштів, 

які належать інвесторам-клієнтам та призначені для інвестування. Однією з 

головних інвестиційних функцій банків є мобілізація заощаджень населення і 

спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів. Важливою також є 

функція вкладення в інвестиційні проекти власних і залучених ресурсів.  

У практичній діяльності багатьох зарубіжних і українських банків 

пріоритетним напрямом інвестування є фінансові інвестиції. На думку Мороза 

А.А. фінансові інвестиції – це вкладення в акції, облігації та інші цінні папери, 

що випускаються приватними компаніями або державою [1]. 

Денисенко М.П., Майорова Т.В., Козаченко Г.В. вважає, що фінансові 

інвестиції – це кошти вкладені у фінансові активи [5]. 

Найширший діапазон інвестування окреслюють Вовчак О. Д. та Воробйова 

Ю. Н. стверджуючи, що фінансові інвестиції банків передбачають придбання 

всіх видів фінансових інструментів [1]. 

Отже, фінансові інвестиції банків включають вкладення в цінні папери, 

строкові депозити в інших банках, інвестиційні кредити, паї і часткові участі. У 

міру розвитку фондового ринку все більшого значення набувають вкладення в 

цінні папери: боргові зобов'язання (векселі, депозитні сертифікати, державні та 

муніципальні цінні папери, інші види зобов'язань, що емітуються юридичними 

особами), часткові цінні папери (акції), похідні цінні папери (деривативи). 

У вітчизняному законодавстві фінансові інвестиції поділяють на прямі і 

портфельні. На відміну від вітчизняного підходу, у міжнародній практиці за 

ознакою самостійності здійснення інвестиції поділяють на прямі, коли 

вкладення капіталу здійснює безпосередньо інвестор, та непрямі, коли 

вкладення капіталу здійснюється інвестором за участю фінансових 

посередників. За ознакою мети інвестування фінансові інвестиції банків 

поділяють на: 

 стратегічні – коли банк вкладає капітал у контрольний пакет акцій з 

метою здійснення стратегічного управління чи поглинання емітента;  

 портфельні – коли банк має на меті лише приріст суми вкладеного 

капіталу [2].  

За допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування 



40 
 

комерційний банк може брати участь в інвестиційному процесі. Довгострокові 

кредити банку є однією з найпоширеніших форм цієї участі. На відміну від 

засновницьких операцій, використання банківського кредиту стимулює 

споживачів інвестицій ефективніше використовувати кошти, щоб забезпечити 

погашення кредиту та відсотків за його користування. 

Узагальнену класифікацію фінансових інвестицій наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація банківських фінансових інвестицій 
 Джерело:складено на основі [4; 5] 

 

Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна. Вони виступають 

у ролі емітентів, інвесторів, фінансових посередників та інфраструктурних 

учасників ринку, займаються непрофесійною і професійною діяльністю з 

цінними паперами. 

Згідно з чинним законодавством комерційні банки в Україні можуть 

поєднувати банківські, інвестиційні та страхові операції. Банки можуть 

здійснювати наступні види діяльності: інвестиційна, емісійна та професійна. 

Інвестиційна діяльність банків передбачає вкладення коштів у цінні папери 

від свого імені і за свій рахунок. Метою інвестиційної діяльності є передусім 

отримання прибутку. Банки, як правило, активні інвестори на ринку державних 

цінних паперів.  

Участь комерційних банків в інвестиційному процесі має як позитивні, так 

і негативні моменти (рис. 2).  

Головними причинами розвитку фінансових інвестицій банку є: 

необхідність максимізації доходності, ліквідності та платоспроможності, 

розширення дохідної і клієнтської бази банків, зменшення ризикованості 

кредитно-інвестиційних операцій та оптимізація оподаткування банківських 

доходів. Вдосконалення системи інвестиційної діяльності має надзвичайно 

важливе значення для забезпечення подальшого ефективного розвитку 

комерційних банків України. 
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Рис. 2. Позитивні та негативні моменти банків в інвестиційному процесі 

Джерело: складено на основі [3] 

 

Отже, вдосконалення підходів щодо сутності банківських фінансових 

інвестицій на сьогодні має надзвичайно важливе значення для забезпечення 

подальшого ефективного розвитку комерційних банків України. 

Оскільки фінансові інвестиції насамперед дають можливість банку 

реалізувати свою стратегію на фінансовому ринку, а також здійснити обіг 

різноманітних фінансових інструментів, які є об’єктами фінансового ринку і 

створюють об’єктивну основу його існування та в кінцевому результаті 

отримання доходів. 
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інвестиційному процесі 

Позитивні моменти Негативні моменти 

1. Допуск банків на фондовий ринок 

сприятиме конкуренції між його 
учасниками, що означає зменшення 
витрат емітентів та інвесторів. 

2. Вкладення банком коштів у цінні 

папери диверсифікує його активи, що 
підвищує стабільність банку, а отже, 

і надійність збереження коштів 
вкладників. 

3. Взаємопроникнення банківського 

та промислового капіталу покращує 
потік інформації, посилює 

конкурентоздатність банків та 

виробничого сектора. Володіючи 
акціями підприємства, банки 

отримують доступ до депозитів, а 

також мають вплив на підприємство 
у поверненості кредитів. 

1. Операції з цінними паперами є 
більш ризиковим видом діяльності, 
ніж банківська справа. 

2. Збитки банків від зміни курсової 
вартості цінних паперів або 

невдалого їх розміщення при емісії 

цінних паперів можуть зашкодити 

інтересам банків, дестабілізувати 
банківську систему. 

3. Наявність системи страхування 

депозитів зменшує самосвідомість 
банкірів. 

4. Поєднання банківського та 

інвестиційного бізнесу здатне 

спричинити конфлікт інтересів між 
структурними підрозділами банку. 

5. Занадто близькі відносини банку 
та підприємства внаслідок володіння 

банком пакетом акцій можуть 

спричинити ситуацію, коли в разі 

погіршення фінансового становища 
підприємства банк буде 

продовжувати його кредитування, 

щоб запобігти збиткам від зниження 
курсової вартості акцій. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Створення та функціонування системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства надає можливість надійного та безперервного убезпечення його 

економічної діяльності. Намагання забезпечити фінансово-економічну безпеку 

підприємства ситуаційними заходами та діями, які є реакціями на загрози, що 

виникають, або потенційні загрози, приречені на неефективність. Розвиток 

фінансово-економічної безпекології розширює зміст поняття "система 

фінансово-економічної безпеки підприємства", що тлумачиться, насамперед, як 

антропна система, у якій людина не лише суб’єкт виконання певних функцій, а 

й основа системної будови, найпоширеніший елемент системи і, головне, 

елемент, що підпорядковує сенс досягнення цілей у системі власному 

розумінню цілеспрямованості системи. Це потребує активізації науково-

практичних досліджень щодо доповнення та вдосконалення теоретичних та 

методологічних засад створення систем фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

У теоретико-методологічному забезпеченні системотворення в 

фінансово-економічній безпеці підприємства формування та узгодження цілей 

стає однією з перших і одночасно провідних проблем. Уявлення щодо 

призначення й ролі мети в системі фінансово-економічної безпеки 

підприємства визначають концепцію та методологію побудови такої системи. 

Визнаючи системотворну роль людини в антропній системі, слід визнавати 

важливість особистісних характеристик людини у процесах, що відбуваються у 

системі (відчуття, наміри, переконання, здатності, здібності тощо). Так само як 

відчуття фізичної небезпеки формує інстинкт самозбереження, відчуття 

економічної небезпеки може слугувати основою формування системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства, зокрема здатність людини 

відчувати небезпеку, усвідомлювати її сутність, ідентифікувати як загрозу та 

http://www.rae.ru/monographs/70


43 
 

визначати засоби протидії може бути використана як базис формування та 

узгодження цілей у цій системі. Це актуалізує необхідність досліджень 

процесів формування та узгодження цілей, що нерозривно пов’язані з 

необхідністю впорядкування та узгодження особистісних характеристик 

антропних елементів - носіїв цілей [5, с. 112]. 

Окремим питанням створення та функціонування системи фінансово-

економічної безпеки підприємства присвячені наукові праці низки вітчизняних 

та зарубіжних дослідників: В.Г. Алькеми, І.А. Белоусової, З.Б. Живко, С.В. 

Кавуна, М.І. Камлика, Ю.Г. Кіма, Л. Коженьовскі, Г.В. Козаченко, В. Мак-

Мака, В.П. Мартинюка, У. Ліппмана, О.М. Ляшенко, Є.А. Олейнікова, П.Я. 

Пригунова, В.А. Рача, О.С. Сосніна, В.І. Франчука, Л.Г. Шемаєвої, Л.М. 

Шимановської-Діанич, С.М. Шкарлета, І.П. Шульги. 

Сьогодні поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" 

досліджується переважно у відриві від поняття й призначення підприємства. 

Якщо не конкретизувати атрибут об'єкта безпеки (підприємства), який 

покладений в основу розуміння сутності  фінансово-економічної безпеки 

підприємства, то процес видового розширення цього поняття буде безкінечним 

та некерованим. Найбільш доцільно як конкретизований атрибут підприємства 

використати його праксеологічне призначення. Отже, забезпечення фінансово-

економічної безпеки є одним з головних завдань підприємства, тому поєднання 

певної сукупності елементів у межах підприємства також має давати 

можливість спростити, здешевити та впорядкувати безпекозабезпечувальну 

діяльність. Задля того, щоб функціонувати у визначеному сенсі, підприємство 

має віднайти та підтримувати такий спосіб функціонування, який дозволяє 

вести діяльність безпечно, дешево та впорядковано [4, с. 22]. 

Сучасні умови господарювання не дають можливості забезпечити 

фінансово-економічну безпеку лише за рахунок поточної та потенційної 

результативності діяльності - необхідна спеціальна організація діяльності із 

забезпечення економічної безпеки підприємства на системній основі, зі 

створенням системи фінансово-економічної безпеки підприємства (надалі 

СФЕБП). Визначення наукового статусу терміна та ознак поняття "система 

фінансово-економічної безпеки підприємства" відповідно до системного 

підходу є важливим науковим завданням, виконання якого дасть можливість 

впорядкувати належним чином елементи цієї системи та встановити 

закономірності й принципи їхньої взаємодії. 

Таким чином, за результатами аналізу наукових праць стосовно 

системного підходу в цілому і відносно соціально-економічних систем, 

зокрема, різновидом яких є підприємство, увагу потрібно зосередити на 

проблематиці цільового призначення СФЕБП. У різних наукових галузях 

розуміння та використання поняття "мета" в системо-організаційній діяльності 

є різним. СФЕБП є антропною системою, тобто системою, де людина є не 

просто елементом, а системотворним елементом. В уявленні людини мета 

розуміється не так однозначно, як це припускає загальна теорія систем, де мета 

розуміється як результат дії системи з розв’язання певної проблеми, і тому без 
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визначеної мети системи не існує. 
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В 

УКРАЇНІ ВУМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ 

Головні пріоритети регулювання та нагляду формуються навколо найбільш 

ризикових аспектів діяльності банків - оцінки якості кредитного портфеля та 

інших активів, збалансованості ресурсної бази та стану ліквідності, достатності 

капіталу для покриття можливих збитків у діяльності банків. Саме тому 

дослідження напрямів розвитку банківського регулювання та нагляду в Україні 

є актуальними в умовах глобальних ризиків і загроз. 

Дослідженням питань, пов’язаних з банківським регулюванням та 

наглядом займалися багато вітчизняних науковців, таких як Т. Васильєва, О. 

Васюренко, О. Вовчак, В. Базилевич, О. Дзюблюк, І. Д’яконова, О. Заруба,  В. 

Коваленко, Т. Ковальчук, І. Лютий, В. Міщенко, С. Науменкова, М. Савлук, О. 

Хаб`юк та ін. Серед зарубіжнихнауковців варто зазначити З. Бора, Є. Жукова, 

Л. Красавіну, В. Колєснікова, О. Лаврушина, В. Міловідова, Г. Панову, 

С.Пятенко, П. Роуз, В. Усоскіна та інших.  

Однак, у вітчизняній літературі залишаються недостатньо розробленими 

основні напрями розвитку банківського регулювання та нагляду в умовах 

глобальних викликів і загроз. Відсутні роботи, в яких би розглядалась напрями 

вдосконалення банківського регулювання та нагляду до світових стандартів, 

підвищення рівня капіталізації банківської системи та новмативних вимог до 

адеквантості капіталу банків України. 

Відновлення та розвиток банківської системи України неможливий без 

урахування об’єктивних процесів світової фінансової глобалізації та 
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особливостей розвитку економіки держави в умовах глобальних ризиків і 

загроз. При розробці подальших рекомендацій потрібно виходити з двох 

базових положень:  

1. Чим швидше та ефективніше адаптується банківська система до умов 

фінансової діяльності в ЄС, тим швидше просуватиметься процес 

євроінтеграції України.  

2. Стратегічним суб’єктом фінансового ринку в Україні у процесі адаптації 

банківської системи до умов діяльності ЄС є Національний банк, який 

наділений правом, через Президента України та Кабінет Міністрів України, 

внесення змін до законодавства та на якого покладені функції з нагляду за 

банківською діяльністю [2, с. 77]. 

За сучасними міжнародними підходами, що впроваджуються протягом 

останніх років, функція банківського нагляду передбачає найбільш повне 

висвітлення проблемних питань без застосування безпосереднього детального 

контролю банківських операцій, втручання в поточну діяльність банків. 

Практика пруденційного нагляду пов’язана із оцінкою процесів управління 

ризиками з боку керівництва банку. Сам термін походить від англійського 

“prudential” і перекладається як розумний, далекоглядний. Органи регулювання 

покликані сприяти проведенню банками зваженої та обґрунтованої політики 

підтримки фінансової стійкості [3, с. 17]. 

Особлива увага з боку Національного банку України в умовах глобальних 

ризиків і загроз має приділятися пруденційному банківському нагляду, який 

здійснюється на основі оцінки мінімальних вимоги до капіталу для всіх банків, 

оцінку з боку наглядових органів прийнятої банками кредитної політики, 

практики і процедур з управління ризиками. Ефективні системи, що дозволяють 

управляти ризиками, є ключовими елементами банківського нагляду разом із 

системами внутрішнього контролю, розподілом обов’язків та іншими 

механізмами корпоративного управління. При цьому достатність капіталу 

розглядається як основний показник діяльності банку, який повинен 

відображати ступінь покриття прийнятного ризику [1, с. 36]. 

У процесі трансформації банківського нагляду регулятори країн ЄС 

визначили комплекс першочергових завдань: 

• розробка стандартів нагляду за банківськими установами в розрізі 

розподілу складових балансу за рівнем ризиковості; 

• впровадження рекомендацій до побудови банками системи внутрішнього 

контролю, направленої на визначення інтегрального рівня ризиковості банку; 

• застосування адекватних заходів впливу до банків у випадку надмірного 

накопичення ризиків, здатних призвести до зниження стійкості банківської 

системи; 

• опрацювання конкретних правил аналізу та погодження внутрішніх 

методик банків до оцінки ризику [4, с. 49]. 

Таким чином, діюча в Україні система нагляду спрямована на його 

вдосконалення на основі ризиків. Серед важливих питань, що потребують 

подальшого розвитку в умовах глобальних ризиків і загроз, слід виділити 
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законодавче підвищення прозорості банків України з точки зору виявлення 

реальних власників та підвищення їх відповідальності. Протягом останніх років 

Національним банком України впроваджуються стандарти корпоративного 

управління, нормативи нагляду за банківськими групами та вдосконалюються 

форми відповідної звітності. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ 

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване 

управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких 

управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості.  

Дослідженням фінансової стійкості банку займались як зарубіжні, так і 

вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової 

стійкості банків значну увагу приділили такі науковці, як Кривеженко В.В., 

Момот О. М., Анісімова С. С. [1; 2; 3]. Ними обґрунтовано місце фінансової 

стійкості у фінансовому менеджменті, її показники та критерії, однак питання 

фінансової стійкості залишається актуальним і надалі.  

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів фінансово-

кредитної установи, їх розподіл та використання, який забезпечує розвиток 

діяльності банку, на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні 

платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. 

Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку досить 

важливим є узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій 

між усіма складовими компонентами механізму управління фінансовою 

стійкістю. Все це позитивно вплине на рівень прибутковості, зниження ризиків, 

контроль та підтримання ліквідності й платоспроможності на достатньому 

рівні, що призведе до досягнення цілей банку та підвищення його конкурентної 

позиції на банківському ринку. Механізм управління фінансовою стійкістю є 

цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні 

заходи банківського менеджменту з управління фінансовою стійкістю 

комерційних банків [1]. 

За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що на фінансову стійкість 

банку впливає низка факторів, що мають зовнішні та внутрішні компоненти 

впливу на стан та розвиток банку . До зовнішніх факторів фінансової стійкості 

віднесено: загальноекономічні, стан внутрішнього і зовнішнього ринків, 

соціально-політичні. Загальноекономічні фактори проявляються через 

інвестиційний клімат, стан платіжного балансу країни і рівень дефіциту 

державного бюджету, податкову політику, зростання чи падіння виробництва, 

рівень зайнятості, розвиток науково-технічного прогресу та використання його 

досягнень, освітянський і кваліфікаційний рівень населення, рівень інфляції. 

Прогнозування динаміки індикаторів основних ринків дає змогу отримати 

висновки щодо ефективності проведення грошово-кредитної політики, 

валютної, фінансової, інших спеціалізованих напрямів політики та економічної 
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політики держави в цілому. В умовах соціально орієнтованої політики 

стабілізації суспільства зростає роль повного і послідовного врахування 

соціально-політичних факторів [2, с.5 ]. 

За результатами узагальнення внутрішніх факторів фінансової стійкості 

банку їх зведено до трьох основних: стійкість ресурсної бази, якість активів та 

якість управління ризиками. Ресурсна стійкість банку визначається через 

достатність його ресурсного потенціалу, що означає наявність ресурсів у даний 

період часу, можливості їх подальшого формування та забезпечення 

ефективного руху банківських ресурсів у перспективі. Якість активів 

характеризується такими показниками, як дохідність активів, рівень ризику, 

частка робочих та неробочих активів, коефіцієнт ділової активності. Якість 

управління ризиками включає комплекс заходів, спрямованих на виявлення та 

оцінювання банківських ризиків, порівняння отриманих результатів із 

установленими банком лімітами та обмеженнями, виявлення рівня адекватності 

системи управління тим ризикам, які приймає на себе банк, контроль за 

дотриманням визначених банком принципів, стандартів, процедур і положень 

щодо управління ризиками [2, с.6]. 

Необхідною умовою для нормального та ефективного функціонування 

механізму управління фінансовою стійкістю банку є дотримання комплексу 

принципів. До головних принципів можна віднести: принцип єдності дій і 

засобів досягнення мети суб’єктами управління в рамках реалізації даного 

механізму, принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю, 

принцип альтернативності підходів і організаційних рішень при досягненні 

поставленої мети, принцип взаємозв’язку й взаємообумовленості елементів 

механізму управління фінансовою стійкістю банку, принцип гнучкості 

механізму й процесу управління фінансовою стабільністю банку, принцип 

наукоємності передбачає використання в управлінні фінансовою стійкістю 

тільки науково підтверджених моделей і підходів [3, с. 159]. 

Таким чином, банківська стійкість відіграє життєво важливу роль як у 

діяльності самих банків, так і у фінансовій системі країни. Без стабільного 

функціонування, збереження та підтримки фінансової стійкості банк не зможе 

виконувати свої функції і проводити операції з обслуговування клієнтів, тому 

вирішення проблем фінансової стійкості повинно мати найвищий пріоритет у 

роботі керівництва банку та забезпечуватись розробкою та впровадження 

дійового механізму управління фінансовою стійкістю банківської установи. 

Мета механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків 

зумовлена проблемою практичного забезпечення фінансової стійкості банків як 

на макро-, так і на мікроекономічному рівні для їх належного функціонування 

та стабільного розвитку, з одного боку, а також, з метою створити базові 

передумови до виконання банками своїх функцій, реалізації ролі в економіці з 

іншої, що позначається на надійності банківської системи в цілому, на 

економічному розвитку країни та швидкості ринкових перетворень у процесі 

суспільного відтворення. 
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ДЕПОЗИТНІ РЕСУРСИ БАНКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ОЦІНКА ЇХ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

Важливим джерелом формування ресурсної бази банків є депозитні 

операції, сутність яких полягає у залученні тимчасово вільних коштів клієнтів 

(бізнесу та домашніх господарств) в банківську систему. Левова частка 

банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій 

банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість 

функціонування банківської установи. Для успішного функціонування та 

розширення діяльності банку недостатньо штучно зменшувати вартість 

депозитів і збільшувати вартість кредитів, для цього необхідно створювати 

ефективну систему менеджменту банку. Для підтримки своєї 

конкурентоспроможності банки вимушені пропонувати своїм клієнтам усе нові 

послуги, застосовувати різноманітні фінансові інструменти та розширювати 

свою діяльність. 

Депозитні операції банків класифікують за різними ознаками, при цьому 

будь-який банк формує власну структуру депозитів, яка є для нього найбільш 

прийнятною. З огляду на це, аналіз складу та структури залучених коштів банку 

в умовах конкуренції має першочергове значення для управління банком. 

Якість залучених ресурсів виявляється насамперед у їх стабільності. І чим 

більшою є частка стабільних ресурсів, тим природно, вищою є ліквідність. 

Структура залучених коштів не тільки відображає ступінь стійкості ресурсної 

бази банку, але й дозволяє прогнозувати потребу в ліквідних коштах для 

погашення зобов’язань за депозитами, отриманими кредитами [1, с. 89]. 

Основною складовою зобов’язань банків України залишалися залучені 

депозити: на 01.01.2015 кошти фізичних осіб становили 35,6% від загальної 

суми зобов’язань, кошти суб’єктів господарювання – 24,6%. Загальна кількість 

відкритих клієнтами рахунків на початок 2015 р. склала 117,5 млн. шт., 86,0 % з 

яких, були поточними рахунками. Основний відплив депозитів протягом 2015 

року спостерігався на рахунках фізичних осіб – вони скоротилися на 4,0% ( 

тобто на 174 млрд. грн.) і склали 416,4 млрд. грн. (за 2013 рік збільшилися на 

19,2%). Серед них кошти в національній валюті скоротилися на 21,4% (на 53,2 

млрд. грн.) – до 195,0 млрд. грн. 

 Натомість, кошти суб’єктів господарювання протягом 2015 року зросли 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Economics/1_157432.doc.htm
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на 12,1%, або на 31,1 млрд. грн., і склали на кінець року 287,7 млрд. грн. Більшу 

частину коштів суб’єктів господарювання (59,8%) становили кошти в 

національній валюті. За 2015 рік обсяг цих коштів зменшився на 2,5% (на 4,4 

млрд. грн.) – до 172,0 млрд. грн., а обсяг коштів в іноземній валюті зріс на 

44,3% (на 35,5 млрд. грн.) [2].  

 Кожний банк сьогодні прагне повернути довіру клієнтів та залучати 

більше ресурсів на довший термін з метою їх ефективного розміщення. 

На прикладі звітних даних ПАТ «ОTP Bank» проаналізуємо депозитні 

ресурси. За підсумком 2015 року депозитний портфель досліджуваного банку 

продемонстрував значний приріст на 3,7 млрд. грн. до 18,3 млрд. грн. Зокрема, 

обсяг коштів юридичних осіб збільшився до 9,6 млрд. грн. ( на 2,7 млрд. грн. за 

рік); по залишках на рахунках фізичних осіб зафіксовано приріст на 1 млрд. 

грн. до 8,7 млрд. грн. [4]. 

 Динаміка показників формування і використання депозитних ресурсів за 

2012-2015 рр. наведена в табл. 1, 2.  

Таблиця 1 

Динаміка показників формування депозитних ресурсів 

ПАТ "OTP Bank" за 2012-2015 рр. 
 

№ п/п 
 

Показник 

Роки 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та 

пасиву 

0,1310 0,1349 0,1283 0,1090 

2 Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та 

строкових коштів фізичних осіб 

0,2797 0,3291 0,4058 0,2890 

3 Коефіцієнт активності залучених коштів 0,8842 0,8812 0,8863 0,9017 

4 Рівень поточних рахунків у пасивах 0,2412 0,2193 0,1314 0,2248 

5 Питома вага депозитів клієнтів у зобов’язаннях 0,4097 0,3261 0,3165 0,3184 

6 Коефіцієнт активності залучених строкових 

депозитів 

0,3623 0,2873 0,2805 0,2900 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Дослідивши показники ПАТ «OTP Bank» за останні чотири роки 

спостерігаємо зменшення коефіцієнта активності залучення строкових 

депозитів на 0,0723 та зростання коефіцієнта активності залучених коштів до 

0,9017, що підтверджує стабільність банку. 

Коефіцієнт використання залучених коштів у кредитний портфель 

свідчить про активну кредитну політику банку, оскільки значення показника 

хоча й має тенденцію до зменшення, проте залишається на дуже високому 

рівні: у 2012 р. – 0,8501, а у 2015 – 0,8037.  

Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у депозитному 

портфелі щорічно зростає, при цьому його значення перевищує 100%: у 2012 р. 

– 207,51%, у 2015 – 252%. Це свідчить про те, що для надання кредитів 

клієнтам банки використовують не тільки строкові депозити, а й інші залучені 

кошти. 
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Таблиця 2 

Динаміка показників використання депозитних ресурсів 

ПАТ "OTP Bank" за 2012-2015 рр. 
 

№ п/п  

Показник 

Роки 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 Коефіцієнт ефективності використання 

власних коштів 

0,1169 0,1067 0,1013 0,0926 

2 Коефіцієнт ефективності використання 

загальних зобов’язань банку 

1,0434 1,0548 1,0030 1,0184 

3 Коефіцієнт використання залучених коштів 

у кредитний портфель 

0,8501 0,9232 0,8867 0,8037 

4 Коефіцієнт використання строкових 

депозитів 

2,0751 2,8312 2,8017 2,5200 

5 Коефіцієнт співвідношення строкових 

депозитів та виданих кредитів і вкладень у 

цінні папери 

0,4715 0,3411 0,3474 0,3650 

6 Питома вага отриманих міжбанківських 

кредитів у загальному об’ємі зобов’язань 

0,2706 0,3409 0,3802 0,33 

Джерело: складено на основі [2] 

 

Таким чином, показники формування та використання  депозитних  

ресурсів  ПАТ " OTP Bank " надають більш повну характеристику депозитної 

діяльності, ніж результати, отримані при аналізі динаміки депозитних ресурсів 

банку та коефіцієнтному аналізі завдяки узагальненню ознак, притаманних 

окремим показникам. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В умовах глобалізаційних викликів та загроз зовнішнього середовища, 

ефективний розвиток суб'єктів підприємництва суттєвим чином визначається 

рівнем забезпечення їх економічної безпеки. Реформаційні процеси, які 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764


52 
 

відбуваються в економіці України та спрямовані на формування сучасних  

конкурентоспроможних бізнес-структур є неможливими без активізації 

інноваційно-інвестиційної діяльності. Залучення потенційних інвесторів та 

підвищення інноваційної активності підприємств повинно поєднуватись із 

забезпеченням інноваційно-інвестиційної безпеки держави та передусім 

захищати її національні інтереси. Специфічні сучасні умови розвитку 

економіки України не сприяють захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз 

інноваційно-інвестиційній діяльності, що відображається на погіршенні позицій 

держави на світовому ринку товарів, послуг та технологій. З огляду на це 

актуалізується необхідність дослідження інвестиційної складової економічної 

безпеки підприємництва.  

Інвестиційну складову економічної безпеки зазвичай пов’язують з 

інноваційною, але довгий час ці дві категорії досліджувались окремо. 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки від 29.10.2013 р. № 1277 інноваційно-інвестиційна безпека є одним з 

видів економічної безпеки держави та трактується як "стан економічного 

середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів 

укладати кошти у розширення виробництва в країні, сприяє розвитку 

високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої 

сфер із метою зростання ефективності, поглиблення спеціалізації національної 

економіки та створення продукції з високою часткою доданої вартості" [2]. 

Дане визначення характеризує інвестиційну безпеку у комплексі із 

інноваційною компонентою на макрорівні.  

З позицій мікрорівня інвестиційна безпека, на думку Н. М. Побережної, 

підприємства – це стан ефективного використання його ресурсів та ринкових 

можливостей для запобігання загроз зовнішнього та внутрішнього середовища, 

які виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства, що сприяє його 

стійкому розвитку [3, с. 183]. 

Основними завдання інвестиційної безпеки підприємства є  

– збереження і підтримка достатнього рівня інвестиційних ресурсів в 

умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення 

розвитку підприємства, зростання конкурентоспроможності; 

– визначення процесу та напряму ефективного використання інвестиційних 

ресурсів; 

– забезпечення дотримання інноваційної складової інвестиційної безпеки 

підприємства [1, c. 79]. 

На сьогодні існує два основних підходи щодо оцінки рівня інвестиційної 

безпеки: 1)індикативний, який базується на визначенні порогових значень 

інвестиційних індикаторів; 2)оцінка ступеня небезпек і загроз.  

Стосовно першого підходу, то застосування індикативного аналізу носить 

моніторинговий характер і при ретельному аналізі ситуації визначає потребу у 

розвитку й адаптації до конкретних умов, можливостей управління 

технологічними, організаційно-управлінськими і соціально-економічними 

параметрами підприємства. У цьому випадку для оцінки стану безпеки 
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використовується система індикаторів, які характеризують ступінь впливу 

визначених загроз та вразливість об'єктів безпеки при їх дії. Така система 

індикаторів безпеки, особливо в кількісному вимірі, повинна визначити рівень 

якості прийняття стратегічних рішень та своєчасно сигналізувати про 

економічну небезпеку, передбачити заходи щодо запобігання її негативного 

впливу або зниження негативних наслідків її дії. 

Індикатори інвестиційної безпеки підприємства повинні задовольнятися 

таким основним критеріям:  

– мати однозначну інтерпретацію для осіб, що ухвалюють рішення; 

– мати кількісне вираження; 

– не вимагати значних витрат для збирання інформації та розрахунків; 

– базуватися на наявній системі національної статистики; 

– придатні для прогнозу; 

– мати можливість оцінки в часовій динаміці; 

– відображати зміни в стратегічній політиці підприємства тощо. 

Норматив порогового значення показника інвестиційної безпеки – це, 

насамперед, інструмент сигналізації (попередження) про майбутню загрозу 

безпеці. При цьому слід зазначити, що чим раніше такі загрози або потенційне 

наближення до них будуть визначені, тим ефективніше будуть визначені та 

реалізовані заходи щодо запобігання їх негативного впливу. 

Показники-індикатори визначаються на основі даних фінансового і 

управлінського обліку. Достовірність таких даних є запорукою об’єктивності 

розрахунків відповідних показників. 

За даними фінансового обліку і фінансової звітності проводиться аналіз 

показників-індикаторів рівня фінансової незалежності від кредиторів, 

моніторинг дебіторів, ліквідності активів, платоспроможності, структури 

власного капіталу, формування і використання прибутку тощо. 

Формування системи інвестиційної безпеки на підприємстві повинно 

передбачати взаємозв'язок чітко визначених цілей і завдань кожного рівня 

управління, при цьому вибираючи оптимальні шляхи реалізації рішень. 

Горизонтальні і вертикальні рівні менеджменту повинні переслідувати ту ж 

мету, що й загальна система управління. Тому система управління 

інвестиційною безпекою підприємства повинна бути комплексом 

взаємозалежних збалансованих рішень як у сфері захисту інвестиційних 

інтересів суб'єкта господарювання, так і управління його інвестиційною 

діяльністю. Система управління повинна враховувати альтернативні шляхи 

забезпечення безпеки підприємства, причому вибір конкретного проекту 

повинен відповідати інвестиційній стратегії і конкретній інвестиційній політиці 

підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Окремою підсистемою системи економічної безпеки є фінансова безпека. 

Проблема підтримки належного рівня фінансової безпеки стосується будь-якої 

галузі національного господарства, окремих підприємців, населення, тобто 

всього суспільства в цілому. Саме тому питання фінансової безпеки є найбільш 

актуальним для сучасного етапу розвитку економіки України.  

Дослідженню основ забезпечення фінансової безпеки підприємства 

присвячені роботи як іноземних, так і вітчизняних науковців, серед них: 

Азаренкова Г. М. [1], Петренко Л.П. [2], Біломістний О.М. [3], Картузов Є.П. 

[4] та інші. Аналіз досліджень показує, що серед сукупності понять, які 

характеризують стан захищеності суб’єкта економічної діяльності від 

негативного впливу певних чинників, вагоме місце належить саме його 

фінансовій безпеці. Змістовність цієї категорії перебуває в стадії формування, 

чим і можна пояснити наявність великої кількості наукових поглядів на неї за 

відсутності єдиного трактування цього поняття та засад управління.  

Необхідність комплексного підходу до формування системи фінансової 

безпеки підприємства, яка забезпечує захист його фінансових інтересів в 

процесі розвитку, і обумовлює її виділення в окремий об’єкт управління. 

Виникає потреба глибокого вивчення сутності поняття «фінансова безпека 

підприємства», виявлення найбільш характерних його особливостей як об’єкту 

управління. Як показав аналіз літературних джерел, термін «фінансова безпека» 

як самостійний об’єкт управління є відносно новим, вивченням якого 

вітчизняні науковці почали займатися лише в останні десятиліття [2, с.4].  

Узагальнюючи досвід вітчизняних та зарубіжних науковців, можна 

визначити поняття «фінансова безпека» наступним чином: система 

забезпечення максимального рівня захищеності підприємства від постійних 

зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на його фінансову стійкість, 

платоспроможність, ліквідність в умовах невизначеності і конкурентного 

середовища та забезпечення максимальної фінансової рівноваги з 

найефективнішим використанням ресурсів [3, с. 57].  

Термін «фінансова безпека підприємства» є синтезованим поняттям, яке 

інтегрує в собі сутнісні характеристики категорій «економічна безпека 

підприємства» і «фінанси підприємств». Ці категорії достатньо широко 

розглядаються в сучасній літературі, що дозволяє, на нашу думку, 

використовувати їх теоретичну базу під час дослідження сутнісних 

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
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характеристик поняття «фінансова безпека підприємства» як самостійного 

об’єкту управління.  

Сутність фінансової безпеки підприємства полягає в здатності самостійно 

розробляти і проводити фінансову стратегію, за умов невизначеності та 

конкуренції. Фінансова безпека являє собою такий стан підприємства, який: 

дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність та ліквідність 

підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби підприємства у 

фінансових ресурсах для стійкого та розширеного виробництва підприємства; 

забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; здатне протистояти 

існуючим та виникаючим небезпекам та загрозам, котрі можуть спричинити 

фінансові збитки. 

Загрози фінансової безпеки можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

Головними зовнішніми небезпеками та загрозами фінансової безпеки 

підприємства можуть бути скуповування акцій, боргів підприємства 

небажаними партнерами; наявність значних фінансових зобов’язань у 

підприємства; відсутність достатньо розвинутої правової системи захисту прав 

інвесторів та виконання законодавства; криза грошової та фінансово-кредитної 

систем; нестабільність економіки; недосконалість механізмів формування 

економічної політики держави. 

До внутрішніх загроз, що впливають на фінансову безпеку, належать 

помилки менеджменту в галузі управління фінансами підприємства, пов’язані з 

наступними діями: вибором стратегії підприємства; управлінням та 

оптимізацією активів і пасивів підприємства (розробка, впровадження та 

контроль управління дебіторською і кредиторською заборгованостями, вибір 

інвестиційних проектів та джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної 

та податкової політики) [4, с. 116]. Оскільки, фінансова безпека підприємства 

визначає граничний стан фінансової системи, в якому воно повинно 

знаходитися для реалізації своєї фінансової стратегії, здатне протистояти 

зовнішнім та внутрішнім загрозам, необхідною стає організація ефективної 

системи управління в даному напрямку. 

Таким чином, від рівня фінансової безпеки підприємства значною мірою 

залежить й ефективність його фінансової діяльності. Забезпечення фінансової 

безпеки підприємства розуміє під собою діяльність, спрямовану на усунення 

або мінімізацію існуючих та можливих загроз фінансових інтересів та безпеки 

підприємства. Проблема фінансової безпеки підприємств України гостро постає 

не тільки в контексті економічного стану підприємств, а й безпосередньо в 

рамках сфери національної безпеки. Управління фінансовою безпекою 

підприємства представляє собою систему принципів і методів розробки та 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з забезпеченням захисту його 

пріоритетних фінансових інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз. Процес 

управління фінансовою безпекою підприємства повинен базуватися на певному 

механізмі, який представляє собою сукупність основних елементів впливу на 

процес розробки та реалізації управлінських рішень щодо забезпечення захисту 

його фінансових інтересів.  
 



56 
 

Список використаних джерел: 

1. Азаренкова Г.М. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його 

ефективної діяльності / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Бондаренко, С.Г. Азаренков // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. –2014. – № 16. – С. 168-176.  

2. Петренко Л.П. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою 

підприємства: автореф. дис . канд. екон. наук / Л. М. Петренко . – Київ : Б. в., 2010 . – 19 с.  

3. Біломістний О.М. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства / 

О.М. Біломістний // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1(26). – С. 56-59.  

4. Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємства / Є.П. 

Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 115-124. 

 
 

УДК  658:005.5                                                     Василенко Олег Васильович 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Самура Ю. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство може функціонувати за сприятливих умов як прибуткове, в 

стані «виживання» та як збиткове. Для того, щоб уникнути збитковості, 

необхідно вирішувати питання безпеки організації ще на самих ранніх стадіях 

виявлення ризиків та загроз. Стаття присвячена розгляду питання принципів та 

методів управління фінансово-економічною безпекою підприємства.  

Необхідність управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

випливає із сучасної нестабільної ситуації в економічній сфері країни.  

Внутрішні та зовнішні загрози для підприємства можуть стати 

вирішальними у його діяльності та вплинути на подальший розвиток. Для 

керування цими процесами необхідно правильно управляти фінансово-

економічною безпекою підприємства. Для цього існує ряд принципів та 

методів, котрі вже знайшли практичне застосування і продемонстрували 

результативність у реальних умовах. 

Розглядом даного питання займалися такі вчені, як Барановський О. І., 

Беспалько А. Л., Володіна І. Г., Гапоненко В. Ф., Гончарук В. А., Власков А. С., 

Марченко О. М., Мишенко С. Н., Мойсеєнко І. П., Пригунов А. Я., Соснин А. 

С. та інші. 

При розгляді поняття «управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства» були охоплені такі питання, як напрями та принципи організації 

фінансово-економічної безпеки підприємства, фінансові показники безпеки 

підприємства, принципи шести рівнів економічної безпеки та принцип повного 

охоплення по часу.  

До основних напрямів організації фінансово-економічної безпеки 

підприємства належать наступні складові [1, с 125-126]: фінансова; 

інтелектуальна й кадрова; техніко-технологічна; політико-правова; 

інформаційна; екологічна; силова. 

Організаційна структура управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства повинна відповідати також певним принципам. Такими 
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принципами є [6, с. 102-103]: адаптивність; гнучкість, динамізм; адекватність; 

спеціалізація; оптимальність; оперативність; надійність; економічність; 

простота. 

Оцінити фінансову безпеку господарюючого суб’єкту можна по багатьох 

фінансових показниках, основними із яких є показники, котрі характеризують 

ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства  

по фінансових показниках 
 

№ 

з/п 
Назва показника 

Рівень фінансової безпеки 

Високий Середній Низький 

1 Коефіцієнт фінансової незалежності >0,5 0,3–0,5 <0,3 

2 Частка позикових коштів в загальній сумі джерел  <0,5 0,5–0,7 >0,7 

3 Коефіцієнт фінансового важеля <1,0 1,0–2,3 >2,3 

4 Коефіцієнт поточної ліквідності >2,0 1,0–2,0 <1,0 

5 Коефіцієнт термінової ліквідності >0,8 0,4–0,8 <0,4 

6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2 0,1–0,2 <0,1 

7 Рентабельність всіх активів >0,1 0,05–0,1 <0,05 

8 Рентабельність власного капіталу >0,15 0,1–0,15 <0,1 

9 Коефіцієнт оборотності сукупних активів >1,6 1,0–1,6 <1,0 

10 Коефіцієнт забезпечення власними коштами >0,26 0,1–0,26 <0,1 

11 Частка накопиченого капіталу * >0,1 0,05–0,1 <0,05 

12 Запас фінансової міцності, % >25 10–25 <10 

*Частка накопиченого капіталу визначається відношенням нерозприділеного прибутку 

минулих років і поточного періоду до валюти бухгалтерського балансу. 

 

За межами значень граничних показників підприємство може втратити 

конкурентоспроможність на зовнішніх та внутрішніх ринках, стає об’єктом 

ворожого поглинання[2, с. 101-104]. 

Існує наступні шість рівнів економічної безпеки підприємства:  

• Власницький (акціонерний); 

• Вищого керівництва підприємства; 

• Організаційної структури і системи управління підприємством, 

кадрової політики, системи мотивації персоналу; 

• Побудови бізнес-процесів; 

• Поточної фінансово-господарської діяльності в рамках, котрі 

регламентовані рівнем 5; 

• Обліку, контролю, аналізу фінансово-господарської діяльності. 

Ці шість рівнів повинні розглядатися у відповідності з принципом 

одночасності чотирьох ролей, тобто кожен із шести рівнів можна розглядати як 

суб’єкт та об’єкт безпеки підприємства,джерело та об’єкт загрози. 

Гончарук В. А. вказує, що «часто вирішується власником підприємства 

через створення служби безпеки» [4, с. 138]. Мишенко С. Н. класифікує по 

рівнях локальні нормативно-правові акти в системі внутрішнього правового 

захисту підприємства [5, с. 149]. Згідно з цим дані шість рівнів економічної 
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безпеки підприємства можуть бути прив’язані до певних посадових осіб і 

підрозділів.  

Принцип повного охоплення по часу. На практиці діяльність підприємств 

показує, що найбільш ефективним є попередження загроз на рівні 

прогнозування превентивних загроз.  

Пригунов А. Я. та Соснін А. С. виділяють три види контролю: попередній, 

поточний і завершальний. В їх розумінні контроль розглядається як одна із 

функцій управління [7, с. 267–269]. Звідси можна сформулювати принцип 

повного охоплення події фінансово-господарської діяльності підприємства по 

часу: служба безпеки підприємства планує свою діяльність, а також прогнозує, 

контролює та аналізує всі важливі події фінансово-господарської діяльності 

підприємства.   

Принцип чотирьох ролей дозволяє давати багатосторонню, збалансовану 

оцінку всіх елементів підприємства і його оточення, тим самим забезпечуючи 

потенційну можливість для використання їх тим чи іншим чином в процесі 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Принцип шести рівнів дає можливість теоретично оцінити можливі 

результати діяльності служби безпеки, виходячи зі ступеня її впливу на 

підприємстві, і свідчить про необхідність збільшення впливу служби безпеки на 

підприємствах. 

Принцип повного охоплення за часом і пріоритету заходів попередження 

оптимізує процес забезпечення економічної безпеки підприємства і робить його 

безперервним і багаторазовим в часі, що значно підвищує надійність 

забезпечення економічної безпеки підприємства [3, с. 42-51]. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Кожне підприємство незалежно від його організаційно-правової форми і 

специфіки діяльності постійно підтримує фінансові взаємовідносини з іншими 
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суб’єктами господарювання, працівниками підприємства тощо, тому зростає 

потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, яка 

забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо грошових 

коштів. У цій ситуації зростає роль внутрішнього контролю грошових коштів 

на підприємствах, оскільки саме він забезпечує правильну організацію 

грошового обігу, дотримання платіжної дисципліни та ефективне використання 

фінансових ресурсів задля підвищення рівня рентабельності, ліквідності й 

досягнення фінансової рівноваги і платоспроможності. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів та проблем організації й 

методики внутрішнього контролю, у тому числі й грошових коштів, присвятили 

свої праці відомі вітчизняні і зарубіжні вчені: М. Т. Білуха, Т. А. Бутинець, Р. М. 

Воронко, І. К. Дрозд, М. Д. Корінько, П. О. Куцик, В. П. Пантелєєв, О. А. Петрик, К. 

І. Редченко, Дж. К. Робертсон, В. С. Рудницький, В. О. Шевчук та інші. Проте, 

зміни у нормативно-законодавчій базі обумовлюють виникнення нових 

проблемних аспектів, що потребує подальшого їх вивчення та розкриття. 

Процес управління грошовими коштами підприємства охоплює такі 

основні етапи:  

– забезпечення повного та достовірного обліку грошових коштів 

підприємства та формування необхідної звітності; 

– аналіз грошових потоків підприємства за різні звітні періоди;  

– оптимізація величини грошових коштів підприємства; 

– планування грошових потоків підприємства у розрізі різних їх видів; 

– забезпечення ефективного контролю грошових коштів підприємства. 

На контроль, як функцію управління соціально-економічною системою, на 

думку М. Т. Білухи, покладається безперервне спостереження за процесами 

виробництва, розподілу, обліку і споживання суспільно необхідного продукту 

та їх перевірка, встановлення причин порушення законності фінансово-

господарських операцій [1, с. 76 - 77]. 

Контроль як функція має двоякий характер. З однієї сторони – це елемент 

кожної функції управління, а з іншої – самостійна функція управління, яка є 

одним із головних інструментів розробки і прийняття рішень.  

Категорію «контроль в управлінні», на думку М. Д. Корінько, слід 

розглядати в трьох основних аспектах: 

1) контроль як систематична і конструктивна діяльність керівників, органів 

управління, одна з основних управлінських функцій, тобто контроль як 

діяльність; 

2) контроль як завершальна стадія процесу управління, серцевиною якої є 

механізм зворотного зв’язку; 

3) контроль як невід’ємна складова процесу прийняття і реалізації 

управлінських рішень, яка приймає безпосередню участь в цьому процесі від 

його початку і до завершення [3, с. 300-301]. 

Ми погоджуємось з думкою вчених, які вважають, що внутрішній контроль – 

це система спостереження і перевірки законності та економічної доцільності 

здійснення господарських операцій, збереження та раціонального використання 
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усіх видів ресурсів, виконання працівниками своїх функціональних обов’язків з 

метою своєчасного виявлення недоліків та застосування заходів щодо їх усунення 

шляхом управлінського впливу на керований об’єкт, запобігання кризовим явищам 

і забезпечення ефективного ведення бізнесу [2, с. 313]. 

Характерною особливістю внутрішнього контролю є те, що він 

проводиться в процесі господарської діяльності, в момент здійснення та 

оформлення господарських операцій і дає можливість вчасно виявляти 

недоліки, вивчати причини їх виникнення та вживати заходів до їх усунення. 

На нашу думку, під контролем грошових коштів доцільно розуміти 

управлінську діяльність, яка забезпечує безперервний процес планування і 

постійного спостереження за рухом, збереженням і ефективним використанням 

грошових коштів на основі чітко регламентованої взаємодії структурних 

підрозділів між собою з метою забезпечення фінансової рівноваги та стабільної 

платоспроможності суб’єкта господарювання. 

За ознакою часу здійснення функцій, можна виділити три основні види 

цього контролю: попередній, поточний та наступний. Попередній контроль 

проводиться до початку здійснення операцій і дає змогу попередити незаконні 

та економічно недоцільні дії по відношенню до грошових коштів. Поточний 

контроль – комплекс процедур, що виконуються під час здійснення 

господарських операцій з метою виявлення та оперативного усунення 

негативних відхилень. Наступний контроль проводиться після завершення 

господарських процесів з метою інформування керівників відповідних рангів й 

рівнів про всі виявлені порушення і недоліки за операціями з грошовими 

коштами. 

Що стосується методики і послідовності контролю грошових коштів, то 

вона передбачає таку перевірку: тотожності фактичних залишків грошових 

коштів з даними обліку (реєстри обліку, Головна книга); наявності всіх 

первинних документів, що підтверджують рух грошей та їхньої достовірності; 

своєчасності здійснення операцій, пов’язаних із оприбуткуванням грошових 

коштів та з використанням за призначенням; законності використання 

грошових коштів; обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на 

витрати, фінансові результати, видатки майбутніх періодів; операцій за 

розрахунками акредитивами, чеками з лімітованих чекових книжок; операцій з 

іноземною валютою тощо. 

Отже, внутрішній контроль грошових коштів та еквівалентів дає 

можливість встановити факти порушень нормативно-правових актів щодо їх 

надходження, зберігання і витрачання, випадки крадіжок грошей, виявити не 

використані резерви підвищення ефективності використання грошових коштів. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Оплaтa праці є однією із нaйcyпepeчливiших кaтeгopiй в cиcтeмi 

coцiaльнo-тpyдoвиx відносин, яка зазнала настільки значних деформацій та 

диспропорцій, що у значній мірі втратила свою відтворювальну, стимулюючу 

функції та фактично перетворилася у різновид соціальних виплат, не пов'язаних 

із кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. Проте, це oдин iз 

нaйвaжливiшиx пoкaзникiв, що характеризує рівень економічного та 

соціального cтaнy cycпiльcтвa i зaлeжить пepeдyciм від продуктивності пpaцi. 

Створення ефективної системи зайнятості населення, гідної оплати праці 

можливі за умови тісної та ефективної співпраці кожної iз сторін coцiaльнo–

трудових вiднocин – дepжaви, poбoтoдaвця i нaймaнoгo працівника. На сьогодні 

виникає потреба у cвoєчacнiй, oб’єктивнiй та дocтoвipнiй інформації про 

poзpaxyнки з oплaти праці. Тому особливої актуальності нaбyвaєдocлiджeння 

теоретичних та пpиклaдниx аспектів внутрішнього контролю poзpaxyнкiв з 

пepcoнaлoм з oплaти пpaцi. 

Питання, які стосуються проблем заробітної плати як у теоретичному, так і 

практичному плані, зважаючи на їх актуальність, досліджували багато вчених: 

Ф. Ф. Бутинець, В. О. Мандибура, А. М. Колот, Т. Г. Мельник, Н. В. Овсюк, П. 

Ю. Буряк, Л. М. Яременко, Д. П. Богиня та ін. Проте, єдиний підхід до 

визначення суті заробітної плати та особливостей здійснення внутрішнього 

контролю оплати праці в економічній літературі відсутній, що спонукає до 

подальшого вивчення цього питання. 

Сучасні умови господарювання вимагають зміни існуючих методичних 

підходів внутрішнього контролю до використанням новітніх інформаційних 

технологій у контексті повної їх гармонізації з міжнародними стандартами, що 

сприятиме підвищенню ефективності та поліпшенню роботи управлінського 

персоналу, упередженню можливих зловживань на підприємстві. 

Метою контролю розрахунків з оплати праці є встановлення дотримання 

підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильності 

відображення господарських операцій в обліку, отримання достатніх доказів 

упевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та 

розкриття інформації відповідно до діючих принципів подання фінансової 

звітності та оцінка здатності підприємства забезпечувати відтворювальну, 

стимулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати для 

забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства. Виходячи з 
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цього, окремими вченими [3] визначено, що контроль розрахунків з оплати 

праці є однією з найважливіших і найскладніших ділянок роботи, оскільки 

безпосередньо стосується економічних інтересів усіх працівників підприємства 

та відіграє важливу роль у системі управління. 

Основними завданнями контролю розрахунків з оплати праці є: 

встановлення правильності розрахунку виробітку та його відображення в 

обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами; 

дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на 

собівартість продукції; правильність визначення розміру оподатковуваного 

доходу фізичних осіб та відповідних нарахувань чи утримань з нього; 

своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових 

платежів; дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати; 

резервування коштів для оплати відпусток. 

Організація контролю праці і заробітної плати передбачає:визначення 

суб’єктів здійснення контрольних процедур, об’єктів, що підлягають 

контролю;ідентифікацію питань, на які слід звернути увагу в ході 

перевірки;планування контролю (розробка плану здійснення внутрішнього 

контролю за обраним об’єктом;систематизацію джерел інформації, що є 

основою для здійснення контролю, визначення прийомів документального та 

фактичного контролю, які доцільно застосовувати по відношенню до обраного 

об’єкту перевірки. 

Структуру суб’єктів контролю та їх завдання щодо забезпечення вимог 

оплати праці можна подати наступним чином (рис. 1).  

З метою ефективного управління внутрішній контроль витрат на оплату 

праці повинен відповідати наступним умовам:одержані результати від 

проведення контролю повинні перевищувати витрати на його здійснення; 

контрольні прийоми повинні виконуватись досвідченими фахівцями, які мають 

відповідну кваліфікацію та досвід. 

Методичні прийоми контролю, а також узагальнення і реалізація його 

результатів полягає в тому, що після завершення перевірки повинні бути 

розроблені заходи не тільки із запобігання незаконному привласненню коштів, 

порушенням правил бухгалтерського обліку, а й рекомендації щодо 

раціонального використання трудових ресурсів на підприємстві, своєчасної 

виплати заробітної плати працюючим згідно чинного законодавства. 

Таким чином, правильне планування і документування витрат на оплату 

праці із суворим дотриманням законодавчих норм і правил з цих питань, дієвий 

внутрішній контроль за операціями щодо розрахунків з персоналом 

сприятимуть уникненню перевитрат на оплату праці та раціональному 

використанню трудових ресурсів. 
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Рис. 1. Завдання суб’єктів внутрішнього контролю оплати праці 

 

Також, на нашу думку, мета організації внутрішнього контролю полягає не 

лише у виявленні порушень та покаранні винуватців, а й у наданні 

рекомендацій щодо підвищення ефективності систем та процесів, які 

стосуються оплати праці. 
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СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

В сучасних мінливих і висококонкурентних умовах питання стабільного 

розвитку національної економіки набирають значної ваги, відповідно  

актуалізується і проблема фінансової  безпеки в банківській сфері, яка 

покликана задовольняти потреби економіки у кредитних ресурсах. Підрив 

довіри до кредитних інститутів, що негативно впливає на фінансову безпеку 

всієї країни, все більше активізує серед вчених дослідження проблеми 

забезпечення фінансової безпеки банків. Усвідомлення сутності поняття  

«фінансова  безпека банку», її значення та особливостей формування  дозволить  

системно  визначити  та описати загальні вимоги до самозахисту та 

саморозвитку вітчизняного банківського сектора в сучасних умовах  світових 

економічних змін, глобальних викликів та загроз і, тим самим, мінімізувати 

виникнення нових фінансово-економічних проблем. 

У науковій думці сутність категорії «фінансова безпека банків» 

трактується з різних позицій і на сьогодні не існує її загальноприйнятного 

визначення. Аналіз існуючих трактувань в працях науковців дозволяє зробити 

висновок,що фінансова безпека банку визначається стабільністю і стійкістю 

фінансового стану банку, ступенем ефективності фінансово-економічної 

діяльності, рівнем контролю за зовнішніми та внутрішніми ризиками, рівнем 

достатності капіталу та ступенем захищеності інтересів акціонерів [2]. 

Сутність фінансової безпеки банків складають наступні покладання: 

фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи 

кількісних та якісних показників, які повинні мати порогові значення, за якими 

можна судити про ступінь фінансової безпеки банку; фінансова безпека банку 

покликана забезпечувати його розвиток і стійкість; показником розвитку банку 

є зростання його ринкової вартості, а показником стійкості  фінансова 

рівновага банку як в довгостроковому, так і в короткостроковому періодах. 

Отже, в загальному під фінансовою безпекою банку розуміють сукупність 

умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану банку дії чи 

обставини мінімізуються до рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди його 

стабільному функціонуванню,виконанню соціальної місії  та досягненню 

статусних цілей банку.  

Забезпечення фінансової безпеки в банківській сфері набирає ваги і 

являється необхідною умовою  стійкого зростання національної економіки. 

Саме стабільність і надійність банківської системи, удосконалення банківського 

менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть забезпечити 

фінансову безпеку держави. Важливість значення фінансової безпеки в 

банківській сфері показує її основна мета – забезпечення стабільної, 

безкризової та ефективної діяльності банку, безперервна і стійка підтримка 
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такого стану, який характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу 

зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Про значення надійної системи фінансової безпеки в діяльності банків 

свідчать і її базові функції: визначення потенційних проблем; усунення 

проблем; контроль результативності (аналіз ефективності здійснених заходів і 

повторна перевірка наявності проблеми); забезпечення ефективного 

фінансового управління (тобто створення умов для стабільного 

функціонування, максимізації прибутку та розвитку банку). А розробка заходів, 

спрямованих на забезпечення фінансової безпеки банку як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах, контроль за виконанням 

запланованих заходів;аналіз їх виконання, оцінка і коректування являються 

ключовими завданнями сучасного банківського менеджменту. 

Доцільність високого рівня фінансової безпеки банків в сучасних 

динамічних умовах зовнішнього оточення висвітлюють також поставлені перед 

нею завдання: ідентифікація ризиків і пов'язаних з ними потенційних 

небезпек;впровадження системи діагностики та моніторингу стану;визначення 

індикаторів фінансової безпеки банку;коректування індикаторів залежно від 

зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань банку [1]. 

Отже,формування фінансової безпеки банку виступає гарантом його 

стабільного функціонування в коротко- та  довгостроковому періодах. 

Ефективна система фінансової безпеки дозволяє банківським установам не 

тільки досягти оптимального рівня залучення і розміщення ресурсів при 

мінімізації загроз та негативних явищ, але й підвищує здатність банків до 

саморозвитку, росту ефективності та конкурентоздатності.  

Забезпечення фінансової безпеки в банківській сфері має свої особливості. 

Насамперед, банк є динамічною системою, тому і його фінансова безпека 

потребує постійного моніторингу та оцінки усіх її складових, щоб бути 

ефективною,своєчасно реагувати на можливі  збурення, змінювати свій стан, в 

відповідності до завдань управління і захисту, що висуваються зовнішнім 

середовищем, а також переглядати і поновлювати сукупності  показників-

індикаторів фінансової безпеки банку. 

Наступне, банк є специфічним видом підприємства, предметом діяльності 

якого є гроші. Фінанси ж банку мають свої особливості, оскільки значну 

частину коштів складають зобов’язання банку перед вкладниками і 

кредиторами. Тому основними важелями, з допомогою яких банк може 

здійснювати управління фінансовою безпекою є капітал, залучені і позикові 

ресурси, валютна пропозиція, ліквідність і платоспроможність, активи, 

банківські продукти і операції, прибуток і доходи. 

В контексті фінансового менеджменту формування фінансової безпеки 

банку також має особливості. Суттєвою проблемою банківської системи 

України є її територіальна нерівномірність, що супроводжується високою 

концентрацією капіталу в межах промислових і столичних регіонів і його 

помірним та низьким рівнем в інших територіях. Це привело до зміни в 

стратегіях розвитку ряду банківських установ і спричинило скорочення витрат 
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на розвиток регіональної банківської мережі. А це істотна потенційна загроза 

банківській безпеці, яка потребує не тільки зовнішнього регулювання, але і 

врахування в фінансовому менеджменті банків - вдосконалення практики стрес-

тестування, внутрішнього банківського контролю, тощо - і являється 

особливістю забезпечення фінансової безпеки регіональних банків [3, c. 20]. 

Ще одною особливістю є те, що кожен банк у процесі своєї діяльності 

прагне отримати велику дохідність, а це потребує вміння знайти межу між 

прибутковістю і ризиком, щоб не опинитися в ситуації банкрутства. 

Накінець, аналіз різних науково-методичних підходів свідчить, що 

формування і оцінка фінансової безпеки в банківській сфері здебільшого 

ґрунтується на інтегруванні сукупності методів та показників, що визначають 

фінансову безпеку. І хоча у світовій і вітчизняній практиці вже накопичений 

достатній досвід інтегральної оцінки фінансового стану банків, визначення 

комплексного показника для кожного конкретного випадку з врахуванням 

внутрішніх і зовнішніх факторів є складним, не завжди дає достовірну картину 

стану фінансової безпеки банку і потребує її подальшого уточнення[4].   

Таким чином, забезпечення фінансової безпеки банків розуміють як 

сукупність заходів, спрямованих на попередження збитків від негативних 

впливів за різними аспектами фінансово-економічної діяльності. Система 

фінансової безпеки повинна враховувати статусні цілі, завдання банків як 

суб’єктів ринкової економіки, особливості предмета їхньої діяльності, 

особливості стану регіональної банківської мережі та ін. Механізми 

забезпечення фінансової безпеки банків потребують подальшого дослідження у 

контексті визначення інтегрального показника фінансової безпеки банків, 

методичних підходів та рекомендацій до її забезпечення з врахуванням 

існуючих складових та тенденцій їх розвитку. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Успішний розвиток підприємств та їх ефективне функціонування 

неможливі без достатніх обсягів фінансування. В умовах економічної 
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нестабільності фінансування розвитку підприємств залишається недостатнім. 

Макроекономічні показники свідчать про зниження обсягів виробництва, 

зменшення інвестицій, зростання зовнішнього боргу та скорочення доходів 

населення. З метою стабілізації ситуації потрібно відновлювати 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, створюючи сприятливий 

мікроклімат для достатнього фінансування розвитку підприємств. За таких 

обставин, дослідження джерел фінансування розвитку підприємств є 

актуальним та своєчасним. 

У розвинених країнах фінансування розвитку підприємств здійснюється як 

з державних, так і з приватних джерел. Принципи організації фінансування 

повинні бути орієнтовані на множинність джерел фінансування.  

Доцільно відзначити такі джерела фінансування розвитку підприємств:  

 самофінансування;  

 пряме фінансування через механізми ринку капіталів;  

 бюджетне фінансування;  

 банківське кредитування;  

 взаємне фінансування суб’єктів господарювання. 

У випадку самофінансування ідеться про фінансування діяльності 

підприємства за рахунок генерованого прибутку. Прибуток в умовах ринкової 

економіки становить основу економічного розвитку підприємництва. У 

збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і підприємства, і 

держава, оскільки, з одного боку, він є джерелом фінансування виробничого і 

соціального розвитку підприємств, а з іншого - забезпечує надходження 

доходів до державного бюджету. 

Наступне джерело фінансування розвитку підприємств – пряме 

фінансування через механізми ринку капіталів. Виділяють два основні варіанти 

мобілізації коштів на ринку капіталів: пайова участь і боргове фінансування.  

У першому випадку підприємство виходить на ринок з випуском власних 

акцій, або шляхом збільшення числа власників, або за рахунок додаткових 

внесків вже існуючих власників.  

У другому випадку підприємство випускає і продає на ринку боргові 

строкові цінні папери, наприклад облігації. Такі цінні папери дають право їх 

власникам на довгострокове отримання поточного доходу у формі відсотків і 

основного капіталу згідно з умовами, визначеними при здійсненні емісії таких 

цінних паперів. У порівнянні з самофінансуванням залучення коштів на ринку 

капіталу має набагато ширші, практичне необмежені можливості, якщо 

створити умови привабливі для потенційних інвесторів. 

На сьогоднішній день, функціонування ринків капіталів, в тому числі і 

вимоги, що пред'являються до його учасників, до певної міри регулюються 

державними органами і  ринковими механізмами.  

Державне фінансування полягає у виділенні державою коштів на 

пріоритетні для країни інвестиційні проекти з бюджету й позабюджетних 

фондів на безповоротній основі. Бюджетне фінансування є найбільш бажаним 

методом фінансування для підприємств, що передбачає отримання коштів з 
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державного чи місцевих бюджетів.  

Кредитування полягає в наданні переважно довгострокових позик 

банками та іншими кредитними установами на здійснення розширеного 

відтворення підприємств. Важливу роль в цьому процесі відіграє саме 

інвестиційне кредитування. Значення банківського інвестиційного 

кредитування у суспільному відтворенні на розширеній основі є незаперечним. 

Інвестиційний кредит є важливою складовою розвитку ринкового середовища, 

розширення промислового виробництва та фінансування соціальної сфери. У 

зв’язку з тим, що завдяки можливостям, які дає інвестиційне кредитування, 

зменшується потреба у накопиченні власних фінансових ресурсів для реалізації 

інвестиційних проектів, інвестиційний кредит разом з тим є фактором 

прискорення відтворювального процесу.  

На жаль економічні умови склалися так, що на сьогодні банківський 

інвестиційний кредит є практично недоступним для більшості підприємств. 

Незважаючи на це, роль банків у фінансуванні інвестиційного розвитку 

економічних суб’єктів проявляється, окрім інвестиційного кредитування, у 

таких аспектах: здійснення лізингових операцій; видача гарантій учасникам 

інвестиційного проекту; розрахунково-платіжні операції у рамках проектної 

діяльності; організація спільного банківського кредитування проекту; 

фінансування проекту через придбання паїв, акцій та облігацій компаній, що 

реалізують проект; послуги інвестиційного брокера; мобілізація фінансових 

ресурсів методом сек’юритизації; фінансовий консалтинг [4]. 

З метою активізації інвестиційного банківського кредитування необхідно: 

розробити і запровадити механізм ефективного захисту прав банківських 

установ при довгостроковому інвестиційному кредитуванні, зокрема прозорий 

порядок реалізації заставного майна; стимулювати консорціумне кредитування 

ефективних інвестиційних проектів; забезпечити підвищення капіталізації та 

платоспроможності банків, в тому числі реорганізації фінансово нестійких 

банків; стимулювати залучення коштів населення шляхом підвищення довіри 

до банківської системи, а також забезпечення стабільної виплати відсотків; 

удосконалити процедуру іпотечного кредитування на законодавчому рівні; 

сприяти створенню спеціалізованих банків для здійснення довго- та 

середньострокового фінансування і кредитування пріоритетних для 

економічного розвитку інвестиційних проектів шляхом надання державної 

підтримки таким установам [4]. 

Розвиток підприємства може бути досягнутий шляхом вкладення ним 

коштів у оборотні активи, нематеріальні активи або в основні засоби. 

Важливим елементом розвитку підприємства є здійснення ним 

капіталовкладень. 

Оскільки в процесі господарської діяльності підприємства поставляють 

один одному продукцію на умовах оплати з відстрочкою платежу, природним 

чином виникає взаємне фінансування. Відмінність даного методу фінансування 

від попередніх полягає в тому, що він є складовою частиною системи 

короткострокового фінансування поточної діяльності, тоді як інші методи 
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мають стратегічну направленість. 

В сучасних умовах скорочується державне фінансування та банківське 

кредитування підприємств на потреби їх технічного переоснащення, 

модернізацію технологій, впровадження продуктових інновацій. Банки 

скорочують обсяги кредитування підприємств, перш за все довгострокового, 

через нестабільність економічної ситуації та великі фінансові ризики. 

Підприємства також не мають достатньо власних коштів для розвитку. Отже, 

потрібно активізувати інвестиційну привабливість вітчизняної економіки, 

зацікавити іноземних інвесторів в здійсненні фінансування, сприяти 

стабільності національної валюти, забезпечити певні пільги для інвесторів. 

Також доцільно розглядати можливості застосування таких форм фінансування 

як лізинг, франчайзинг, форфейтинг.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Роздрібна торгівля - найважливіший вид економічної діяльності у сфері 

товарного обігу. Здійснюючи купівлю-продаж товарів безпосередньо кінцевому 

споживачу для особистого, сімейного і домашнього використання, не 

пов'язаного з підприємницькою діяльністю, та надаючи різні види послуг, вона 

задовольняє потреби споживача у них та забезпечує безперервність процесу 

суспільного відтворення. Ефективність діяльності роздрібної торгівлі 

характеризує багато показників, основним з яких є товарооборот. 

У загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів 

масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для 

задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим 

підприємствам - для подальшої переробки чи продажу. Економічні відносини, 

що пов'язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну 

сутність товарообороту. 

Торговельні підприємства самостійно планують свою діяльність на основі 

договорів, укладених зі споживачами та постачальниками товарів, і визначають 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-6
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перспективи розвитку виходячи з попиту на реалізовані товарно-матеріальні 

цінності. Тому аналіз роботи торговельних підприємств починають з вивчення 

показників товарообороту. Від обсягу та структури товарообороту залежать 

такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і рівень витрат обігу, 

фонд оплати праці. 

Різним аспектам управління товарооборотом підприємства присвячено 

роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, як Апопій В.В., 

Баканов М.І.,Бланк І.О., Горюшкин В.І.,Ковальов В.В.,Кравченко Д.І., Мазаракі 

А.А., Павлова Л.Н., Фрідман А.М. та ін. 

На нашу думку, дослідження основних тенденцій розвитку даної галузі є 

актуальним. Адже, розуміння сутності цього явища дасть змогу виявити його 

позитивні та негативні сторони, сформулювати та надати пропозиції. 

Метою публікації є визначення товарообороту, як одного з основних 

показників діяльності торговельного підприємства, економічної категорії та 

показника діяльності. 

Як економічна категорія товарооборот характеризується наявністю 

одночасно двох ознак: 

- товару як об'єкта продажу; 

- продажу як форми руху товару від виробника до споживача. 

Товарооборот торговельного підприємства можна розглядати: 

- по-перше, як результат діяльності підприємства торгівлі, його 

економічний ефект; 

- по-друге (у соціально-економічному аспекті), як показник товарного 

постачання населення, один з показників рівня життя (за класифікацією ООН 

роздрібний товарообіг відноситься до показників, які характеризують рівень 

життя). 

У торговельному підприємстві товарооборот виражається в обсязі 

грошової виручки за продані товари - за його розмірами можна судити про 

значимість даного підприємства на споживчому ринку. 

Значення товарообороту необхідно розглядати на рівні держави та на рівні 

конкретного торговельного підприємства. 

На державному рівні значення показника "обсяг та структура 

товарообороту" полягає у наступному: 

- показник соціально - економічного розвитку країни; 

- показник обсягу діяльності підприємства та матеріалізація купівельних 

фондів населення; 

- індикатор рівня життя населення; 

- показник стану грошового обігу [3]. 

Товарооборот торговельного підприємства здійснюється у різноманітних 

видах та формах. 

Залежно від специфіки операцій з купівлі-продажу товарів у складі 

товарообороту торговельного підприємства вирізняють такі його види: 

1. Роздрібний товарооборот, який характеризує обсяги продажу споживчих 

товарів населенню для власного користування. 
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2. Оптовий товарооборот, який характеризує виручку від продажу 

споживчих товарів, що пройшли необхідну технологічну обробку на 

підприємстві, різним оптовим покупцям для наступної реалізації кінцевим 

споживачам. 

3. Торговельно-посередницький товарооборот, який визначається обсягом 

посередницьких операцій купівлі-продажу споживчих товарів без будь-якої 

технологічної обробки на торговельному підприємстві роздрібним або оптовим 

покупцям[2]. 

Отже, з метою подальшого розвитку роздрібної торгівлі необхідно: 

розробити політики розвитку роздрібної торгівлі; розробити і впровадити 

ефективні маркетингові стратегії як на рівні органів державного управління, так 

і на рівні керівництва підприємств роздрібної торгівлі; зменшити витрати на 

одиницю продукції; диверсифікація розвитку бізнесу; розвиток системи 

матеріального стимулювання працівників відділу продажу. 
Список використаних джерел: 

1. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник для торг. вузов. 

– М.: Экономика, 1990. – 352 с. 

2. Бакун Ю. Порядок організації роздрібної торгівлі / Ю.Бакун, Ю.Нефьодов // Школа 

бухгалтерів. – 2012. – № 39.  – С. 99-106. 

3. Теорія та практика торговельного обслуговування: навчальний посібник // За ред. проф. 

В. В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. 

 
 

УДК 336.71                                                           Горленко Юрій Ярославович 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Копилюк О. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ 

Світовий та вітчизняний досвід свідчить про активізацію процесів злиття й 

придбання бізнес-структур, їх інтенсивність та всеохоплюючий характер в 

різних секторах економіки, що виступає одним із чинників запобігання їх 

банкрутства та ліквідації. Такі тенденції характерні як для глобальних й 

інтернаціональних фінансових ринків, так і банківського сектора України, в 

якому відбуваються реорганізаційні процедури шляхом злиття, придбання й 

перетворення банківських установ. Реорганізація банків в умовах фінансової 

нестабільності розглядається як дієвий спосіб консолідації банківського 

бізнесу, підвищення його прибутковості та ефективності за рахунок досягнення 

конкурентних переваг, синергетичного ефекту, розширення масштабів 

діяльності, економії на витратах та освоєння нових сегментів ринку банківських 

продуктів і послуг.  

У відповідності з нормативними актами НБУ виокремлюється п’ять форм 

реорганізації банків і чітко розмежовуються відмінності між консолідацією 

установ шляхом злиття та приєднання. Злиття – це виникнення нового банку-

правонаступника з передаванням йому згідно з передавальними активами 

всього майна, всіх прав і обов’язків двох або більше банків, одночасно з 
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припиненням діяльності. Приєднання банків – припинення діяльності одного 

або більше банків з передавання ним/ними згідно з передавальним актом усього 

його/їх майна прав, та обов’язків іншому банку правонаступнику [1]. Отже, 

характерною особливістю приєднання є те, що в результаті такої операції не 

відбувається виникнення нової юридичної особи, а концентрація майнових прав 

і зобов’язань на балансі уже функціонуючого на момент прийняття рішення про 

приєднання банку. Приєднання, як і будь-який інший вид реорганізації банків 

повинне бути ухвалене Національним Банком України, Антимонопольним 

Комітетом  України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

Аналіз чинного законодавства та наукової літератури показав відсутність 

єдиних підходів до визначення економічної сутності понять злиття, 

приєднання, поглинання та придбання. Більшість зарубіжних учених 

ототожнюють економічний зміст цих понять і характеризують їх з позицій 

сукупного обсягу здійснених операцій на ринку злиттів та придбань [2]. Інша 

група учених розглядають злиття, приєднання і поглинання як різні форми 

реорганізації, в результаті яких створюється нова юридична особа – 

правонаступник (аналог злиття у вітчизняному законодавстві), або на основі 

однієї із компаній – учасників з ліквідацією попередніх юридичних осіб (аналог 

приєднання у вітчизняному законодавстві). Що стосується вітчизняного 

законодавства, то поняття поглинання не визначається, а змінюється терміном 

„приєднання банків”. Таким чином, спостерігається невідповідність 

європейських стандартів термінології та вітчизняного законодавства.  

На основі узагальнення існуючих підходів представлено такі трактування 

основних дефініцій з питань реорганізації банків з позицій врахування 

ключових аспектів їх безпеки. 

Злиття – це форма добровільного припинення діяльності двох або більше 

банків юридичних осіб з універсальним правонаступництвом з передаванням 

усіх активів, прав та зобов’язань новоствореному банку правонаступнику в 

обмін на його корпоративні права з метою збільшення масштабів діяльності та 

зростання вартості банку правонаступника.  

Приєднання – це форма добровільного припинення діяльності одного або 

декількох банків як юридичних осіб з універсальним правонаступництвом, з 

передачею належних їм активів, прав та зобов’язань банку-правонаступнику 

без зміни його юридичного статусу.  

Поглинання – це ворожа форма реорганізації банків, яка передбачає 

операції аквізиції і  супроводжується купівлею корпоративних прав з метою 

одержання рівноправного, переважаючого або домінуючого рівня 

корпоративного контролю над банком, що підлягає реорганізації.   

Під придбанням банків слід розуміти операції купівлі-продажу, в 

результаті яких банк-покупець здійснює повну або часткову купівлю інших 

банківських установ шляхом придбання контрольного пакету акцій, купівлі 

чистих активів іншого банку чи часткової купівлю довгострокових активів або 

групи чистих  активів і зобов’язань.   

Процес злиття, придбання і поглинання банків має позитивні і негативні 
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сторони, які необхідно враховувати в процесі планування реорганізаційних 

процедур та забезпечення безпеки банківського сектора. Основним мотивом 

здійснення операцій на ринку корпоративного контролю є зростання вартості 

банківського бізнесу, шляхом створення в процесі реорганізації додаткової 

вартості. Основними раціональними мотивами, що стимулюють банківські 

установи до укрупнення можуть бути наступні: 

1. Ефект операційного та фінансового синергізму, який зумовлює 

зростання вартості банківського бізнесу в результаті підвищення ефективності 

діяльності, отриманої економії за рахунок масштабів діяльності та частки 

ринку, економії фінансових ресурсів та зниження витрат на капітал. 

2. Економія за рахунок масштабів діяльності, яка досягається у тих 

випадках, коли середня величина витрат на одиницю прибуткових активів 

банку знижується із збільшенням обсягу і спектру сукупних активних операцій. 

3. Диверсифікація банківських операцій і послуг, яка дозволяє 

впроваджувати інноваційні банківські продукти, розширити ринкові позиції, що 

підвищить ефективність і прибутковість об’єднаних банківських установ. 

4. Зміцнення ринкової позиції за рахунок нарощення обсягу кредитно-

інвестиційного потенціалу. 

5. Поєднання взаємодоповнюючих ресурсів, які зумовлюють підвищення 

рівня капіталізації банків, зростання залучених та позичених ресурсів. 

6. Зниження податкових платежів, оскільки прибуткова банківська 

установа може придбати збитковий банк з цілями зменшення прибутку, який 

підлягає оподаткуванню. 

7. Придбання активів за ціною, яка нижча за їх справедливу вартість. 

8. Особисті мотиви вищої ланки керівництва банківських установ. 

При виборі форм реорганізації банків необхідно враховувати потенційні 

можливі проблеми і недоліки, такі як: існуючі прогалини і ряд невирішених 

питань у існуючій нормативній і законодавчій базі (методика розрахунку 

коефіцієнта обміну акцій при злитті, отримання ліцензій в період злиття, 

податковий облік збитків, зростання капіталу в процесі злиття, передача 

відділень, ліквідація придбаного банку); значні витрати на злиття та 

поглинання; неузгодженість мотивів та стратегій банків учасників угоди; 

додаткові витрати на уніфікацію технологій здійснення операційної діяльності; 

зниження якості управління; ризиковість процесів злиття та поглинання; низька 

якість підготовки до здійснення інтеграційних процесів.  

Отже, фінансова безпека банків в процесі їх реорганізації повинна 

базуватись на таких основних постулатах: 1) посилення вимог НБУ до розміру 

статутного капіталу, співвідношення регулятивного капіталу до активів та 

інших зумовлює процеси консолідації банківського сектору шляхом злиття, 

приєднання й придбання передусім у групах фінансово нестабільних малих і 

середніх установ з більш фінансово стійкими банками й створення на їх базі 

філій та відділень; 2) у групах найбільших та великих банків процеси 

реорганізації відбуватимуться шляхом купівлі-продажу установ та із зміною 

прав власності на корпоративні права. У зв’язку із суттєвим збільшенням 
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операційних та загальноадміністративних витрат у системоутворюючих банках 

відбуватиметься модернізація регіональних мереж шляхом об’єднання 

неефективних філій і відділень, створення операційних офісів на новітніх ІТ-

платформах; 3) з метою диверсифікації бізнесу й присутності на регіональних 

ринках відбуватиметься реорганізація місцевих „проблемних” банків із 

фінансово стійкими та системними банками. 
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ПОНЯТТЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  

ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Метою даної статті є дослідження такого економічного поняття як 

монетарна політика та вивчення особливостей реалізації механізму монетарної 

політики шляхом визначення її інструментів. 

Економічна стабільність країни неможлива без втручання держави за 

допомогою фінансових важелів та інструментів монетарної політики. 

Монетарна політика найефективніше виконує функції регулювання 

економічного циклу, попередження та подолання спаду виробництва. 

Основні теоретичні та практичні аспекти монетарної політики 

представлені в роботах таких українських дослідників і вчених як: Стельмах 

В.С., Міщенко В. І., Лисенко Р. С., Лагутін В. Д. та ін. 

Монетарна політика – це комплекс заходів у сфері грошового обігу 

направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та 

забезпечення стабільності грошової одиниці. Також часто використовується 

термін «грошово-кредитна» політика [1, с. 58]. 

Провідні банківські системи світу визначають основною метою їх 

грошово-кредитної політики – забезпечення стабільності цін. Згідно ст. 6 

Закону України «Про Національний банк України», основною функцією НБУ в 

реалізації грошово-кредитної політики є забезпечення стабільності грошової 

одиниці України. 

Проте, для успішного функціонування економіки центральний банк 

повинен приділяти увагу не лише ціновій стабільності, але й сприяти підтримці 

фінансової стабільності та сталому економічному розвитку країни. Тому усі 

цілі та завдання грошово-кредитної політики розробляються та 

конкретизуються в документі «Основні засади грошово-кредитної політики», 

який щорічно розробляється Радою Національного банку України. 

Досягнення основних цілей Національним банком можливе за допомогою 
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використання законодавчо визначених інструментів та механізмів монетарної 

політики, таких як [2]: 

- процентна політика; 

- визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для банків; 

- рефінансування комерційних банків; 

- операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують 

корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, на 

відкритому ринку; 

- емісія власних боргових зобов’язань та операцій з ними; 

- регулювання експорту та імпорту капіталу. 

Процентна ставка є одним з основних монетарних інструментів 

центрального банку, за допомогою якого здійснюється вплив на вартість 

грошей. 

Ключова ставка монетарної політики – це процентна ставка за основними 

операціями центрального банку з надання чи вилучення грошових коштів, вона 

називається обліковою ставкою НБУ [3]. 

Згідно Постанови Правління Національного банку України №541 від 18 

серпня 2015 року «Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2016-

2020 роки» стратегія НБУ спрямована на досягнення цінової стабільності 

шляхом дотримання кількісних цілей щодо інфляції, які матимуть на меті 

поступове зниження інфляції до рівнів, сумісних із ціновою стабільністю [4]. 

Ці цілі Національний банк має намір досягати, насамперед шляхом зміни 

ключової процентної ставки грошово-кредитної політики. В свою чергу, інші 

інструменти повинні сприяти згладжуванню передавання ефектів від зміни 

ключової ставки політики в економіку, а також збалансованому розвитку 

фінансових ринків. 

Також, монетарна політика НБУ буде спрямована на нарощення і 

підтримання достатнього рівня міжнародних резервів та здійснення контролю 

за зростанням грошових агрегатів відповідно до умов програми співробітництва 

з Міжнародним валютним фондом. 

На даному етапі, згідно цієї програми, грошово-кредитна політика 

Національного банку здійснюється на основі режиму монетарного 

таргетування, що передбачає дотримання такого обсягу пропозиції грошей, 

який забезпечує функціонування економіки і не створює додаткового 

інфляційного тиску. 

В подальшому, за сприятливих макроекономічних передумов 

Національний банк планує перейти до режиму інфляційного таргетування. Суть 

цього режиму полягає в встановленні та досягненні  центральним банком 

цільового значення інфляції. 

Основним монетарним інструментом і операційним орієнтиром за такого 

монетарного режиму є процентна ставка, яка з 22 квітня 2016 року становить 

19%. Такі зміни дадуть змогу підвищити ефективність інструментарію для 

реалізації монетарної політики за режиму інфляційного таргетування. 
Список використаних джерел: 

1. Стельмах В. С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 



76 
 

перспективи змін: монографія / В. С. Стельмах. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2009. 

–404 с. 

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 

3.Національний банк України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85380&cat_id=107576. 

4. Про основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки: Постанова 

Правління Національного банку України від 18.08.2015 р. № 541: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15.  

 

 

УДК 658.14                                                             Грищук Ігор Святославович 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

нестабільністю зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 

підприємств, що в подальшому негативно впливає на їх прибутковість, 

ліквідність та фінансову стійкість, спричиняє виникнення численних ризиків та 

загроз економічній безпеці. За таких умов актуалізується необхідність 

прийняття з боку керівників, менеджерів та інших відповідальних за розвиток 

та функціонування організації працівників дієвих, часто ризикових і негайних 

рішень для  забезпечення фінансової стійкості, а в подальшому й економічної 

безпеки підприємства.  

Зовнішні чинники впливу на фінансово-економічну діяльність 

підприємства належать до найбільш вагомих і непередбачуваних, що 

обумовлює необхідність у дослідників економічної сфери виявляти 

альтернативні та найбільш доцільні варіанти прийняття управлінських рішень й 

знаходити компроміси між швидкозмінними умовами та існуючими ризиками. 

Поряд з тим, важливими залишаються й проблеми нейтралізації внутрішніх 

негативних чинників, котрі не менш важливі для забезпечення фінансової 

стійкості підприємства. Отже, головним для підприємства є не лише утримання 

ключових індикаторів його діяльності на мінімальному рівні, але й 

забезпечення стабільності його діяльності в динамічних умовах розвитку 

економіки України.  

Динамічні умови функціонування сучасного світового ринку висувають 

для вітчизняних підприємств більш жорсткі вимоги щодо якості та 

конкурентоспроможності продукції і послуг, що вимагає від керівників та 

власників підприємств максимальної концентрації зусиль і накопиченого 

досвіду у прийнятті управлінських рішень. З іншого боку, для роботи на 

внутрішньому ринку країни потрібно в сучасних умовах враховувати 

непередбачувану зміну законодавства, суспільно-політичні чинники, 

орієнтацію зовнішньої політики й внутрішніх рішень тощо. Сукупність 

вищезазначених чинників і умов визначально впливають на фінансову стійкість 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85380&cat_id=107576
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15
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та можуть створювати загрозу економічній безпеці підприємства. 

Фінансова стійкість підприємства досягається за умови виконання 

конкретних заходів, які спрямовані на ефективне формування, розподіл і 

використання фінансових ресурсів з одночасним підтриманням 

платоспроможності, яка є зовнішнім проявом стійкості підприємства. Тому, на 

нашу думку, найбільш точним і повним визначенням фінансової стійкості 

підприємства є її трактування як властивості підприємства, що відображає в 

процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення стану 

фінансової рівноваги та здатності не лише утримувати на відповідному рівні 

впродовж певного періоду часу досягнуті параметри діяльності підприємства, 

але й стабільно функціонувати та динамічно розвиватися. З даного визначення 

чітко випливає, що на фінансову стійкість підприємства впливають зовнішні й 

внутрішні фактори, які можуть провокувати низку загроз та небезпек (рис. 1).  

 
Рис. 1. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства 

Джерело: [2, с. 28] 

 

Отже, ступінь впливу даних факторів і фінансових ризиків на фінансову 

діяльність підприємства залежить від кон’юнктури фінансового ринку і 

економіко-політичної ситуації в країні [2, с. 29]. 

Формування інструментарію забезпечення фінансової стійкості 

підприємства здійснюється залежно від її виду, що дозволяє в подальшому 

окреслити найбільш оптимальний шлях для нейтралізації потенційних загроз і 

небезпек та усунення вже існуючих. Види фінансової стійкості підприємства та 

їх характеристику наведено в табл. 1. 

Необхідно відмітити, що економічна безпека – це такий стан підприємства, 

який характеризується стабільністю та стійкістю його розвитку. З огляду на це, 

можна стверджувати, що фінансова стійкість є одним із критеріїв економічної 

безпеки підприємства. Не можна не погодитись з науковцями щодо важливості 

показника фінансової стійкості. Спорідненими поняттями до фінансової 

стійкості є платоспроможність, рівновага, незалежність, розвиток, 
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кредитоспроможність, стабільність. Всі ці визначення характеризують 

економічну безпеку підприємства, рівень протистояння дії зовнішніх та 

внутрішніх негативних чинників [1, с. 3]. 

Таблиця 1 

Види фінансової стійкості підприємства 
Критерії класифікації Види  

За рівнем забезпечення запасів 

Абсолютна 

Нормальна 

Нестійка 

Кризова 

За ретроспективою виникнення 
Успадкована 

Набута 

За умовами формування 
Формальна 

Реальна 

За періодом оцінки 
Поточна 

Потенційна 

Джерело: [4, с. 367]  

 

Існують три загальновідомих показника, що характеризують фінансову 

стійкість підприємства: надлишок або нестача власних оборотних коштів; 

надлишок або нестача власних оборотних коштів і довгострокових позикових 

джерел формування запасів; надлишок або нестача загальної величини 

основних джерел формування запасів. Ці критерії відповідають показникам 

забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування. Після 

проведення розрахунків наведених вище показників за критерієм фінансової 

стійкості підприємство може бути віднесене до одного з чотирьох рівнів: 

абсолютна фінансова безпека, задовільна фінансова безпека, незадовільна 

фінансова безпека, критична фінансова безпека. 

Одним із завдань оцінки стану економічної безпеки підприємства є пошук 

резервів підвищення його фінансової стійкості, які можна виявити на основі 

проведення внутрішнього аудиту, шляхом відстеження та попередження 

можливих погіршень фінансової стійкості підприємства [3, с. 2]. 

В сучасних умовах господарювання підприємство, як відкрита система, 

функціонує у складному зовнішньому середовищі та характеризується 

нестабільністю та постійною динамікою, що обумовлює необхідність знання 

законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 

врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища. 

Кожен суб’єкт господарювання прагне досягти та підтримувати економічну 

безпеку. Запорукою економічної безпеки підприємства є його здатність 

функціонувати і розвиватись в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Фінансова складова підприємства вважається одним із провідних й 

вирішальних напрямів організації його економічної безпеки, оскільки за 

ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної 

системи. 
Список використаних джерел: 
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БАНКІВСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ 

За останні роки українські банки зіткнулися з новою хвилею конкуренції, 

пов'язаної з перерозподілом капіталів та клієнтів. Разом з цим на ринку майже 

відсутні відносно стабільні джерела постачання ресурсів, захисні бар'єри від 

інтервенцій нових учасників ринку, постійно зростаючий попит з боку 

фізичних та юридичних осіб, який би відповідав відсотковим ставкам, що 

гарантують адекватну маржу. 

Банківська конкуренція – це процес суперництва банків між собою та з 

іншими фінансово-кредитними інститутами, у ході якого вони прагнуть 

забезпечити собі провідні позиції на ринку банківських послуг [2]. 

Сьогодні майже всі українські банки переймаються проблемою переходу 

до умов динамічної та зростаючої конкуренції. Це зумовлює необхідність 

вдосконалення стратегічної управлінської поведінки таким чином, щоб 

адаптуватися до умов ринкового середовища та досягнути задовільних 

результатів, потрібних для сталого функціонування та розвитку в умовах як 

національного, так і міжнародного ринків. У цьому зв'язку дослідження 

організаційно-економічних аспектів підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних банків набуває особливого  значення, що зумовлює актуальність 

обраної теми. 

Саме банківській конкуренції притаманні об'єктивні особливості, які 

відрізняють її від конкуренції у інших сферах економіки та потребують 

детального вивчення та конкретизації. Серед них такі: ресурси є об'єктом 

конкурентної боротьби між банківськими установами, банки на ринку можуть 

виступати і як продавці, і як покупці, наявність великої кількості доступних 

каналів збуту банківських послуг, активна участь у конкурентній боротьбі 

небанківських фінансових установ тощо. 

Саме визначення конкуренції в банківській системі можна пояснити як 

економічний процес взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між працюючими на 

ринку банківськими установами з метою забезпечення кращих можливостей 
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для збуту продукції, реалізації послуг, задоволення потреб клієнтів та 

отримання максимального прибутку. 

Не дивлячись на усю різноманітність характерних рис та особливостей 

банківської конкуренції, що визначають її особливе місце в теорії, вони ні в 

якому разі не вступають у суперечність з загальним поняттям конкуренції. Тим 

більше банківська конкуренція, як і всі економічні явища, неможлива без 

використання відповідних засобів, якими є банківські продукти, за допомогою 

яких банки конкуренти відстоюють свої позиції на ринку та залучають клієнтів. 

Аналіз ресурсного потенціалу банків України свідчить про те, що 

достатньо низький рівень конкуренції (по західних стандартах) та  висока 

норма прибутків є основними чинниками неминучого приходу іноземного 

капіталу в Україну. Це особливо почало відчуватись з 2002 року, коли ситуація 

на банківському ринку кардинально змінилася та почав спостерігатись 

стрімкий прихід в Україну багатьох потужних фінансових установ. Стратегія 

виходу на український ринок у кожного з учасників своя: дехто намагається 

створити новий банк та розвивати роздрібну мережу, дехто купує вже 

сформовані банківські установи з власною мережею та клієнтською базою. 

Але, незважаючи на різні стратегії на початковому етапі, надалі усі дії 

нових банківських установ спрямовано на збільшення своєї частки фінансового 

ринку. Завдяки підтримці материнських структур, частка вітчизняного 

банківського капіталу, яку утримують інвестори значно зросла. 

Цю тенденцію підтверджують ті дані, що частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків зросла з 31 % на 1.09.2015 р. до 37,9% на 1.10.2015 

р. В цих умовах перед банками особливо гостро постала необхідність 

переосмислення своєї стратегії з метою визначення свого місця на ринку та 

формування портфеля конкурентних фінансових послуг. 

В умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу першочерговим 

завданням для українських банків є розробка власної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності або пошук нових ідей для вже існуючої. 

Це є необхідним для визначення свого місця на ринку і формування 

портфеля конкурентних фінансових послуг, пошуку нових методів ведення 

бізнесу та невідкладного їх впровадження. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Сьогодні ринок іпотечного кредитування є одним з найважливіших засобів 

та фінансових механізмів розвитку ринкової економіки в Україні. 

Іпотечний ринок являє собою систему економіко-правових відносин, що 

виникають між суб'єктами суспільного відтворення на фінансовому ринку, на 

основі певних економічних принципів і правових норм з приводу 

акумулювання вільних грошових ресурсів, їх розміщення у формі іпотечних 

кредитів та рефінансування іпотечних активів з метою досягнення 

економічного чи соціального ефекту. 

Процес розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні умовно можна 

поділити на декілька періодів: 

І період –(2006-2009 рр.) це етап активного та стрімкого розвитку ринку 

іпотечного кредитування. Цей період запам'ятався швидкими темпами 

економічного зростання в Україні, виходом на вітчизняний ринок таких 

міжнародних установ як: Unicredit, OTPRaiffeisenGroup та ін., активним 

кредитуванням комерційними банками купівлі житла як в національній, так і  в 

іноземній валюті і відповідно зростанням попиту на іпотечні кредити. До 

негативних проявів цього етапу можна віднести: недосконалу кредитну 

політику банківських установ, хиткий законодавчий рівень країни та надто 

низькі відсоткові ставки за кредитами. Велику роль в підриві економіки 

України та ділової активності суб’єктів господарювання відіграла криза 2008 

року. Вона супроводжувалася значним підвищенням рівня безробіття, ростом 

інфляції та  стрімким підвищення курсу іноземної валюти. Ці фактори 

підвищили рівень проблемних кредитів, що тягнули за собою ризик значного 

прострочення графіків погашення кредитної лінії або взагалі неповернення 

запозичених коштів клієнтами. 

ІІ період - (2009-2011 рр.) можна назвати пост-кризовою відлигою. Після 

фінансової кризи 2008 року велика кількість договорів по іпотечних кредитах  в 

Україні було розірвано, внаслідок чого на початок 2010 року обсяги іпотечного 

кредитування за даними НБУ скоротилися на 14,204 млрд. грн.( 6,38 %) 

відносно попереднього року. Це скорочення продовжувалося до початку 2012 

року[3].  

Для подолання наслідків фінансової кризи було внесено зміни до діючого 

законодавства, які стабілізували та посилили українську гривню як на валютно-

му ринку, так і на ринку товарів і послуг. З кінця 2008р. – початку 2009 року 

банкам було заборонено видавати кредити фізичним особам в іноземній валюті. 

З метою зменшення рівня ризику проблемної заборгованості за іпотечним 

кредитом банківські установи переглянули кредитну політику та підвищили 

рівень своїх вимог, щодо отримання кредитів клієнтами, а також було 

підвищено відсоткові ставки за кредитними лініями.  
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ІІІ період – (2012-2013 рр.) У 2012 році спостерігається підвищення обсягу 

видачі банками кредитів. Це обумовлено стабільністю економіки країни в 

цілому та відновлення довіри клієнтів до банківських установ. Але обсяг 

іпотечних кредитів зменшується, у зв’язку з тим, що банки зацікавлені 

отримувати прибуток за короткостроковими коштами, які несуть більший 

прибуток, за рахунок швидкого обертання, та несуть менший ризик. Якщо на 1 

січня 2009 року частка іпотечних кредитів в загальній структурі кредитів 

становила 30,3 % , то на 1 січня 2014 року цей показник дорівнював 18%. 

ІV період – (2014- по даний час). Для України це етап поєднання 

політичної, фінансово-економічної та банківської криз. На фінансову 

стабільність держави суттєво вплинули конфлікт на сході України та 

макроекономічні дисбаланси минулих років. Унаслідок зростання рівня 

негативно класифікованої заборгованості банки змушені були створювати 

значні резерви за активними операціями, що неминуче негативно вплинуло на 

рівень капіталізації банківських установ. Значна девальвація гривні, спад в 

економіці, військові дії у східному регіоні та анексія АР Крим зумовили 

погіршення якості кредитного портфеля банків. Усього за станом на кінець 

2015 р., за даними компанії «Простобанк Консалтинг», позики на покупку 

житла на видають 13 банків із числа 50-ти найбільших по розмірі активів. 

На жаль, ринок іпотечного кредитування в Україні переживає не кращі 

часи. Основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є: 

1)відсутність гарантійних фондів іпотечного страхування 

2)нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва; 

3)недосконалість та суперечність нормативно-правової бази; 

4)недовіра населення до українських банків та страх втрати  житла у разі 

банкрутства банка-кредитора; 

5)недостатня практика обміну кредитними історіями позичальників між 

банками; 

6)неспроможність банківської системи працювати за міжнародними 

схемами  реінвестування; 

7)недостатній рівень інформованості суспільства щодо системи 

кредитування покупки житла; 

8)недостатність на ринку банківських послуг спеціалізованих іпотечних  

банків. 

9)досить  жорсткі  умови  надання  іпотечних  кредитів; 

10)посилення вимог до оцінки платоспроможності потенційних 

позичальників; 

11) обмежений платоспроможний попит населення; 

12) висока вартість ресурсної бази – депозитних коштів для банків. 

Для стабільного розвитку іпотечного кредитування в Україні необхідно: 

забезпечити розвиток нормативно-законодавчої бази щодо кредитування як 

фізичних, так і юридичних осіб; уповільнення інфляційних коливань; 

максимально спростити процедури видачі кредитів; врегулювати процедури 

кредитування в іноземній валюті; забезпечити формування банками 
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підвищених резервів; здійснити заходи, які б відновили довіру населення до 

ринку житла та сформували попит у цій сфері; знизити відсоткові ставки за 

кредитами; створити систему мобілізації вільних фінансових ресурсів та 

пошуку інвесторів [4]. 

Незважаючи на нестабільну ситуацію, що склалася на фінансовому ринку, 

покращення стану іпотечного кредитування прямо пропорційно призведе до 

покращення економічного стану України. 
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СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Надзвичайно перспективним для сучасної банківської сфери України, яка 

діє в умовах політичної та економічної нестабільності, є впровадження 

банківськими установами сучасних перспективних інформаційних технологій, 

які забезпечуватимуть їм конкурентні переваги та є актуальними для 

формування стратегій їх діяльності. 

Банківська інформаційна система (БІС) – це система, яка функціонує на 

основі комп'ютерних та інших технічних засобів, що забезпечують процеси 

збирання, реєстрації, передачі, оброблення, збереження та актуалізації даних 

для розв’язання завдань управління банківською діяльністю [5, с.2]. 

За допомогою сучасних інформаційних технологій широкого розвитку 

набуває дистанційне банківське обслуговування, яке являє собою 

взаємопов’язану сукупність інформаційних та Інтернет-технологій, а також 

засобів, що використовуються для надання банківських послуг клієнтам без 

їхнього безпосереднього візиту до банківського відділення шляхом 

самообслуговування.  Головною перевагою дистанційного банківського 

обслуговування є те, що у банків розширюються можливості для надання 

інноваційних послуг, а у клієнтів – з'являється максимально зручний спосіб їх 

отримання. 

Можна виділити такі види дистанційного банківського обслуговування: 

http://www.legalweekly.com.ua/
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1. Інтернет-банкінг (веббанкінг) – один із видів дистанційного 

банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за 

рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через 

Інтернет. 

 2. Телефонний (мобільний) банкінг – один з найменш популярних, але все 

ще швидкий і  зручний вид обслуговування. Надає загалом ті ж можливості що 

й Інтернет-банкінг, проте у порівнянні з ним є менш продуктивний.  

3. SMS-банкінг один з різновидів телефонного банкінгу. Підходить для 

досить примітивних задач: переказ коштів, перегляд залишків  на рахунках та 

ін.  

4. Відео-банкінг – інтерактивне спілкування клієнта зі співробітниками 

банку (мало поширений на українському ринку вид обслуговування). 

Спілкування з банком відбувається за допомогою спеціальних пристроїв, “відео 

кіосків”, які працюють по захищених каналах взаємодії. Цей вид 

обслуговування поширений передусім у країнах ЄС та у США.  

5. PC-банкінг (класична система “клієнт- банк”) – дана система здійснює 

доступ до банківсього рахунку (продукту) за допомогою персонального 

комп’ютера та прямого модемного з’єднання із системою банку.  

Обслуговування клієнтів за допомогою Інтернет- банкінгу має базуватись 

на таких принципах [1]: конфіденційність, доступність, простота використання, 

оперативність, комплексність, аутентифікація, цілісність інформації.  

До основних можливостей Інтернет-банкінгу слід віднести: 

- обмін валют; 

- відкриття депозитних рахунків; 

- продаж страховок і паїв інвестиційних фондів; 

- замовлення платіжної картки; 

- перегляд залишків по рахунках; 

- оплата комунальних платежів; 

- побудова графіків, виписок, звітів за своїми продуктам та ін.; 

- консультації фахівців банку в режимі on-line; 

- SMS і e-mail повідомлення про операції по рахунках; 

- грошові перекази; 

- внутрішньобанківські платежі на рахунки фізичних і юридичних осіб; 

- міжбанківські платежі в національній валюті по Україні [6]. 

До позитивних якостей Інтернет-банкінгу можна віднести: можливість 

швидко та зручно контролювати свої рахунки з будь-якої точки світу, 

захищеність операцій ( як правило, до таких операцій застосовується кілька 

видів захисту: електронний підпис, разові паролі, SMS підтвердження та ін.), 

низька вартість послуг та ін. 

Але, незважаючи на вказані переваги, в дистанційному банківському 

обслуговуванні є присутні такі недоліки: 

- ця сфера є привабливою для шахраїв; 

- вартість послуг є  мінімальною, але не завжди (деякі банки стягують 

регулярну абонплату); 
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- для виконання деяких  функцій сервісу потрібно бути досвідченим 

користувачем комп'ютера; 

- для послуг Інтернет-банкінгу теж існує таке поняття як операційний день 

(проведення операцій все ж обмежено в часі) [4]. 

Використання Інтернет-банкінгу в Україні має певні проблеми, основними 

з яких є: незначне користування Інтернет-банкінгом (за даними European 

Internet Statistics Україна входить у першу десятку країн Європи за кількістю 

користувачів Інтернету (близько 15300000 чоловік), але тільки 6,6 % 

українських абонентів Інтернету користуються Інтернет-банкінгом), 

незабезпечення безпечної роботи в системі, можливість затримки платежів, збої 

в роботі системи, відсутність необхідної нормативної бази та ін. 

Розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій в 

банківську систему дозволить забезпечити високий рівень продуктивності 

системи та швидкий її розвиток. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Динамічний розвиток грошової системи, поглиблення її інституційних 

засад, розмежування функцій випуску готівкових і безготівкових грошей між 

окремими ланками банківської системи — центральними та комерційними 

банками, збільшення обсягів безготівкових розрахунків, поява електронних 

платіжних систем обумовлюють необхідність дослідження основних засад 

функціонування сучасної грошової системи. Як засвідчив досвід, характер 

структурної побудови безпосередньо впливає на забезпечення ефективності 
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функціонування грошової системи, її стабільність і рівень економічного 

розвитку в цілому. 

Структура грошової системи є сукупністю стійких зв’язків між її 

елементами, які забезпечують єдність,цілісність і належне виконання 

покладених на неї функцій. Згідно з таким визначенням основними критеріями 

структуризації грошової системи повинні бути її організаційні, інституційні та 

функціональні складові. 

Організаційні складові структури грошової системи — це сукупність 

стійких елементів, відносин і характеристик системи, що забезпечують 

збереження її основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. 

З погляду організаційного підходу грошову систему необхідно розглядати в 

розрізі окремих елементів, властивості яких можуть бути охарактеризовані 

певними показниками, зокрема, такими як масштаб цін, грошова маса, 

швидкість грошового обігу, обсяг емісії грошей та ін.  

З точки зору інституційного підходу грошову систему слід розглядати як 

сукупність інститутів, що створюють і регулюють економічні та правові 

аспекти емісії грошей, способи їх обігу, акумуляції, розподілу та перерозподілу 

грошових коштів. Інституційна структура грошової системи формується під 

впливом сукупності чинників, зокрема, характеру економічної системи, рівня 

соціально-економічного та правового розвитку країни, рівня розвитку 

фінансової культури тощо. 

Функціональна структура грошової системи є впорядкованою сукупністю 

грошових відносин, форм,методів і принципів організації грошового обігу в 

країні. 

До ключових елементів грошової системи відносять:національну грошову 

одиницю;форми та види грошей;емісійний механізм;характер забезпечення 

грошей, випущених у обіг;методи регулювання грошового обігу [2, с. 168]. 

Відповідно до змін у світовій фінансовій системі до основоположних 

принципів сучасної національної грошової системи слід віднести: 1) 

стабільність грошової системи;2) стійкість грошового обігу;3) кредитний 

характер грошової емісії;4) забезпеченість грошових знаків, випущених у 

обіг;5) комплексне використання інструментів регулювання грошового 

ринку;6) централізоване управління; 7) посилення нагляду та контролю за 

функціонуванням грошової системи. 

Таким чином, стабільною можна вважати таку структуру грошової 

системи, яка не тільки відповідає певним кількісним параметрам розвитку, але 

й забезпечує ефективне виконання покладених на неї функцій з погляду 

сприяння ефективності функціонування економічної системи в цілому. В даний 

час грошова система зазнає істотних змін, зокрема, відбувається повсюдний 

перехід до електронно-паперового стандарту. Не дивлячись на те, що грошова 

система кожної країни по своєму унікальна, в розвитку грошових систем 

більшості країн світу простежуються загальні ознаки. Зокрема, можна виділити 

такі характерні ознаки сучасних грошових систем: 

— різноманіття та постійне вдосконалення платіжних технологій; 
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— розвиток електронних платіжних систем; 

— вдосконалення технологій безготівкових розрахунків, в т.ч. 

використання сурогатних інструментів розрахунків, платежів за допомогою 

мобільного телефону тощо.; 

— масове поширення та збільшення кількості периферійних засобів 

автоматизації — терміналів і банкоматів; 

— вдосконалення регулювання та оптимізація витрат, пов'язаних з 

готівковим грошовим оборотом (раціоналізація територіального розміщення і 

модернізація регіональних касових центрів, оптимізація обсягів і 

вдосконалення технологій обробки готівки, використання модульних систем 

обробки банкнот; 

— впровадження аутсорсингу при обробці готівки; 

— підвищення якості та захисних характеристик грошових знаків на основі 

поліпшення їх споживчих властивостей, вдосконалення та розробка нових 

публічних ознак банкнот з використанням спеціального дизайну, фарб і 

технологічних процесів; 

— розробка нових захисних ознак монет, вдосконалення способів їх 

чеканки, а також зниження вартості виготовлення монет; 

— постійне вдосконалення матеріально-технічної бази всієї системи 

грошового обігу, впровадження нових технологій, засобів механізації та 

автоматизації процесів роботи з готівкою; 

— автоматизований облік операцій з прийому, передачі та зберігання 

банкнот і монет; 

— широке залучення кредитних установ до процесу обороту готівки, 

впровадження нових схем грошового обороту; 

— посилення контролю за функціонуванням грошової системи збоку 

центральних банків і делегування повноважень кредитним установам; 

— підвищення рівня взаємодії центральних і комерційних 

банків,інкасаторських і спеціалізованих компаній у процесі готівкового 

грошового обігу [2, с. 169]. 

Стосовно грошової системи України, то в нашій державі готівково-

грошовий обіг посідає більш значне місце, що свідчить про низький рівень 

розвитку економіки країни. Частка готівки у загальній грошовій масі у кілька 

разів перевищує рівень передових країн [1, с. 6]. 

Для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не лише в 

короткостроковому, а й довготривалому періоді, щоб максимально підвищити 

довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його 

діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за 

допомогою більш детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та 

заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе отримати  суспільну 

підтримку  своїх дій, а, отже,  формувати на ринку позитивні очікування[3].  

Отже, раціонально сформована і ефективно функціонуюча грошова 

система країни є основою стабільного і поступального розвитку економіки, 

забезпечення життєдіяльності всіх сфер суспільного життя та покращення 
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добробуту населення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансово-економічна діяльність підприємства визначається багатьма 

показниками, котрі в своїй сукупності та співвідношенні показують загальний 

рівень продуктивності та загалом успішну його активність на ринку. Вони 

визначають ефективність діяльності підприємства, котра безпосередньо є 

складовою фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Ефективність діяльності підприємства тісно пов’язана з поняттям «ефект». 

Під ефектом розуміють досягнутий результат у матеріальному, грошовому або 

соціальному вираженні, а під економічним ефектом розуміють результати і 

вартість виробничої діяльності, національний дохід, валову продукцію, 

зростання прибутку або зниження витрат. Ефект як абсолютна категорія не 

відображає тих витрат, що були понесені для отримання зазначеного результату 

[2, с. 88]. 

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту і ефективності, 

розуміючи під першим результат заходу, а під другим – співвідношення ефекту 

і витрат, які його викликали. Принциповий взаємозв’язок між вказаними двома 

поняттями може бути виражений різницею умовного економічного результату 

та повних капітальних вкладень, залежно від рівня господарювання (рівень 

підприємства). 

Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, то можна 

говорити про позитивний ефект, у протилежному випадку – про негативний 

ефект (збиток). Ефективність роботи підприємств характеризується 

показниками рентабельності, норми прибутку, продуктивності праці, 

фондовіддачі, матеріаловіддачі, трудоємності, матеріалоємності, фондоємності 

тощо.  

Проте такі показники відображають окремі аспекти діяльності підприємств 

і не спроможні забезпечити комплексну оцінку ефективності використання всіх 

факторів діяльності відносно кінцевих результатів [3, с. 329]. 

http://intkonf.org/fedishin-m-p-shekeryak-v-a-zabezpechennya-stabilnosti-natsionalnoyi-groshovoyi-odinitsi-ukrayini-v-suchasnih-umovah/
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Досить змістовне та обґрунтоване трактування подали українські вчені 

Л.І. Шваб, В.І. Осипов та С.Ф. Покропивний, які вказують на походження слова 

"ефективність" від слова "ефект", яке у перекладі з латинської означає 

"результат". Визначення ефективності діяльності підприємства полягає в оцінці 

його результатів. Під результатом взагалі розуміють кінцевий результат що 

завершує собою будь-який процес [4]. Діяльність підприємства буде 

безрезультативною, якщо вона не завершується виключно вигодою для 

підприємства.  

В.І. Осипов робить висновки, що ефективність діяльності підприємства 

— це комплексна оцінка кінцевих результатів використання необігових і 

обігових активів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за 

певний період часу [2, с. 93]. 

Для визначення ефективності діяльності підприємства найважливішими є 

класифікації видів ефективності за цілями досягнення і цілями визначення. Під 

економічною ефективністю розуміють досягнення економічних цілей.  

Так, економічна ефективність, пов’язані з діяльністю підприємства, 

відображає отримання більшого ефекту на одиницю ресурсів, задіяних у 

процесі діяльності. Еколого-економічна ефективність окрім досягнення 

економічних цілей передбачає забезпечення суспільних потреб населення, 

отримання екологічно-чистого продукту діяльності підприємства і 

забезпечення збереження довкілля. Особливої уваги заслуговує соціально-

економічна ефективність, яка передбачає досягнення економічних цілей, які в 

більшості відповідають інтересам власників підприємства, і соціальних, що 

відбивають потреби як окремої людини – працівника, так і всього суспільства в 

цілому. 

В класифікації за цілями визначення під абсолютною ефективністю 

розуміють відношення рівня якості і собівартості продукції, а під відносною – 

зазначене відношення у порівнянні з аналогічним у фірм-конкурентів. 

Оскільки термін «ефект» з латинської мови перекладається як «результат», 

то закономірно визначати категорію «ефективність» як «результативність». 

Вітчизняні науковці у своїх працях виділяють значну кількість видів 

ефективності та групують їх за певними ознаками. Узагальнивши їхні підходи, 

можна виокремити основні ознаки класифікації ефективності діяльності 

підприємств:  

1.За сферою застосування розрізняють: загальну, локальну,часткову 

ефективність; 

2. Відповідно до об'єктів призначення, ефективність поділяють на: ефективність 

діючого виробництва на всіх його рівнях, ефективність капітальних 

вкладень,ефективність розвитку науки і техніки, ефективність зовнішньоекономічних 

зв'язків, ефективність охорони навколишнього середовища; 

3. За призначенням і методами розрахунку розрізняють абсолютну та 

порівняльну економічну ефективність; 

4. За наслідками отриманих результатів ефективність буває економічна, 

соціальна, технічна, екологічна; 
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5. За характером здійснюваних витрат: ефективність застосовуваних 

ресурсів,ефективність витрат; 

6. За рівнем об'єкта дослідження :ефективність підприємства, ефективність 

його структурних підрозділів; 

7. За умовами оцінювання виділяють: ефективність реальну, розрахункову, 

умовну; 

8. За типом процесу розрізняють ефективність управління; ефективність 

інвестиційної, інноваційної, маркетингової, організаційної, фінансової 

діяльності тощо. 

Ефективність у будь-якому разі є відношенням отриманих результатів до 

понесених витрат, тобто це ефективність понесених минулих витрат. З іншого 

боку, ефективність капіталу зазвичай розраховується шляхом дисконтування – 

ця оцінка відносить до майбутнього. Крім того діяльність підприємства є 

неперервним процесом, який можна розділити на сукупність послідовних 

дискретних підпроцесів, які протікають в теперішньому часі. Цю ефективність 

можна вважати поточною, як наприклад швидкість обертання оборотних 

коштів [1, с. 47]. 

В загальному розумінні ефективність повинна розраховуватися як 

відношення отриманих результатів до понесених витрат, тобто відношення 

виходу процесу діяльності підприємства до його входу. Концепція 

ефективності повинна охоплювати три сфери, що тісно пов’язані одна з одною: 

перша – використання витрачених ресурсів, друга – задоволення зацікавлених 

сторін, третя – досягнення комплексу критеріїв. Безпосередньо показники 

ефективності повинні обиратися відповідно критеріям, але кожен має 

відображати конкретні елементи з перших двох сфер. 

Врахування усіх переваг досліджуваних концепцій ефективності діяльності 

підприємства дає можливість отримати узагальнююче визначення 

досліджуваної категорії. Таким чином, ефективність діяльності підприємства в 

загальному розумінні має розраховуватися як відношення результатів до витрат 

понесених підприємством щоб отримати ці результати. Згідно системи поглядів 

ефективності розглядається охоплення трьох тісно пов’язаних між собою сфер: 

досягнення комплексу критеріїв, задоволення зацікавлених сторін та 

використання витрачених ресурсів.  
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкової економіки прибуток виступає як рушійна сила 

економічного розвитку. Він впливає і на рівень використання ресурсів, і на 

їхній розподіл серед альтернативних користувачів. Саме прибуток спонукає 

підприємство здійснювати нововведення, що стимулює інвестиції, збільшувати 

випуск продукції і підвищувати зайнятість. Прибуток також виконує завдання 

оптимального розподілу ресурсів між альтернативними видами виробництва.  

Підприємства отримують прибуток здійснюючи операційну, фінансову та 

інвестиційну діяльність. Операційна діяльність – основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи 

фінансовою діяльністю. Основна діяльність підприємств передбачена їх 

статутом і пов’язана з виробництвом, реалізацією продукції (товарів, робіт, 

послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну 

частку його доходу. Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін 

розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Інвестиційна 

діяльність – придбання та реалізація тих необоротних Інвестиційна діяльність – 

придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових 

інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів 

(короткострокових високоліквідних фінансових інвестицій, які вільно 

конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним 

ризиком зміни їх вартості). 

Важливим джерелом формування прибутку підприємства є чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), величина якого характеризує 

обсяг основної операційної діяльності підприємства та його внесок у створення 

валового внутрішнього продукту в державі.  

Розмір чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

залежить від: 

 кількості, асортименту та якості продукції (товарів, робіт, послуг);  

 рівня реалізаційних цін; 

 якості та споживчих властивостей, термінів реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг);  

 попиту та пропозиції на ринку. 

За рахунок чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

покривається собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і 

формується валовий прибуток (збиток) підприємства. 

Допоміжними джерелами доходів від операційної неосновної діяльності є 

інші операційні доходи, які включають доходи від: 

 операційної оренди активів; 

 операційних курсових різниць; 

 реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій); 
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 відшкодування раніше списаних активів. 

Валовий прибуток разом з іншими операційними доходами призначений 

для покриття операційних витрат періоду (адміністративних витрат, витрат на 

збут та інших операційних витрат), а також формування фінансового 

результату (прибутку/збитку) від операційної діяльності. 

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на збут включають 

витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, 

робіт, послуг), на рекламу, доставку продукції (товарів, робіт, послуг 

споживачам. До складу інших операційних витрат відносять собівартість 

реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати від 

знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, економічні 

санкції. 

Окрім операційної діяльності, підприємства здійснюють інвестування 

коштів у цінні папери, необоротні активи та інші об’єкти, що приносить їм 

відповідні доходи та вимагає здійснення певних витрат.  

Залежно від об’єкта вкладення інвестиції бувають реальні та фінансові. 

Реальні інвестиції – це вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, 

обладнання та ін.), а також у нематеріальні активи. Фінансові інвестиції – це 

вкладення в цінні папери (акції, облігації) та інші фінансові інструменти. 

Виокремлюють такі основні процеси, які є об’єктами реальних інвестицій: 

 заміна або підтримання робочого стану обладнання; 

 розширення діяльності шляхом збільшення виробничих потужностей; 

 розширення діяльності за допомогою створення нових видів продукції; 

 науково-дослідні роботи; 

 просування товару та реклами; 

 запобігання забрудненню навколишнього середовища. 

Реальні інвестиції підприємств ще характеризують як прямі інвестиції або 

інвестиції в розвиток підприємства, які в майбутньому сприятимуть зростанню 

грошових надходжень від операційної діяльності (наприклад, виторгу від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за рахунок відкриття нових 

підрозділів, впровадження нових видів продукції чи інших операційних доходів 

внаслідок здавання в оренду приміщень, обладнання).  

Не всі реальні інвестиції підприємств спрямовані лише на зростання 

прибутку шляхом збільшення обсягів діяльності. Їх метою може бути зростання 

прибутку за рахунок економії витрат, запобігання забрудненню навколишнього 

середовища, соціальний ефект. 

Останнім часом важливого значення для успішного функціонування і 

розвитку підприємств набувають нематеріальні інвестиції – інвестиції на 

підготовку кадрів, дослідження та розробку новітніх технологій, рекламу. 

Одним із поширених видів інвестицій є фінансові інвестиції, або 

інвестування у фінансові інструменти, серед яких, як правило, переважають 

цінні папери, з метою одержання грошових надходжень (прибутку) у 

майбутньому.  



93 
 

Фінансові інвестиції ще називають портфельними інвестиціями. Вони 

обумовлені наявністю вільних фінансових ресурсів і можливістю ефективно їх 

використовувати на фінансових ринках, що дозволяє отримувати додатковий 

прибуток. 

Фінансові інструменти, які можуть бути об’єктом фінансових інвестицій, 

включають: 

 інструменти власності (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати 

фондів операцій з нерухомістю, пайова участь у спільних підприємствах, 

господарських товариствах); 

 інструменти позики (облігації, векселі, казначейські зобов’язання); 

 похідні фінансові інструменти (ф’ючерсні контракти, форвардні 

контракти, опціони, свопи). 

Джерелами формування прибутку від інвестиційної діяльності 

підприємства можуть бути:  

 доходи від участі в капіталі інших суб’єктів господарювання;  

 інші фінансові доходи;  

 інші доходи. 

Доходи від участі в капіталі – це доходи, отримані від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом 

участі в капіталі. До інших фінансових доходів належать дивіденди та відсотки, 

отримані на вкладення тимчасово вільних коштів, доходи від приросту вартості 

фінансових активів, крім тих, які обліковуються за методом участі в капіталі. 

Інші доходи включають доходи від реалізації фінансових інвестицій та 

необоротних активів і майнових комплексів.  

Своєчасне дослідження та аналіз джерел формування прибутку, виявлення 

позитивних та негативних причин зміни прибутку дозволяє підприємству 

скоригувати розмір прибутку та управляти ним у майбутньому періоді. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах господарювання більшість менеджерів підприємств 

малого і середнього бізнесу стикаються із низкою проблем щодо ефективності 
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використання ресурсів, як власних так і залучених, а також із обранням 

ефективної стратегії подальшого росту задля забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Зусилля стратегічного управління з точки зору фінансово-економічної 

безпеки  направлені на: вибір і  реалізацію стратегічних цілей, визначення 

реальних масштабів діяльності загально корпоративного напрямку розвитку, 

забезпечення довгострокових конкурентних переваг, ефективний розподіл 

ресурсів в середині компанії. 

Більшість вітчизняних науковців [1-3] єдині у думці, що стратегія 

фінансово-економічної безпеки – це розроблення довгострокового плану для 

забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення цілей підприємства, 

зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а також планування 

розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності зовнішнього середовища 

та адаптації до нього, для захисту цього підприємства від впливу загроз, 

ризиків і досягнення нормального та безпечного його функціонування. 

І. Ансофф рекомендує розглядати стратегічне управління як таке, що 

складається із двох взаємодоповнюючих підсистем: аналізу й вибору 

стратегічної позиції та оперативного управління в реальному масштабі часі [1, 

с.75]. Таким чином, стратегічний менеджмент на відміну від стратегічного 

планування є діючою орієнтованою системою, яка включає в розгляд процес 

реалізації стратегії, а також оцінку і контроль. Причому здійснення стратегії – 

це головна частина стратегічного управління, так як при відсутності механізмів 

реалізації стратегічний план залишається лише фантазією. 

Слід наголосити, що стратегія реалізується через розробку внутрішньо 

фірмових планів, системи бюджетів як вартісного вираження планів 

підприємства, а також спеціальних програм чи процедур. В залежності від 

направленості та характеру виконуваних задач, як правило, виокремлюють три 

види планування: стратегічне чи перспективне (горизонт планування – більш 

ніж 5 років), середньострокове (від 3 до 5 років) та короткострокове (горизонт 

планування – рік чи менше, квартал, місяць) [2, с.96]. 

 

 
Рис.1. Складові стратегічного управління  

Джерело: [1, с.75] 
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Основна мета стратегічного планування полягає в поліпшенні реакції 

підприємства на динаміку ринку та поведінку конкурентів. Воно виступає 

умовою осмисленого розвитку організації. Стратегічне планування потребує 

дотримання трьох основних умов: 

- управління діяльністю підприємством будується на принципах 

управління інвестиційним портфелем. Кожен з напрямків діяльності 

підприємства має певний потенціал отримання прибутку, відповідно кожному і 

розподіляються ресурси; 

- ретельна оцінка перспектив кожного виду діяльності, вивчення 

показників ринкового зростання і позиції компанії на конкретному ринку; 

- стратегія для кожного бізнесу підприємством розробляється план 

досягнення довгострокових цілей. Кожне підприємство, враховуючи профіль 

діяльності, цілі, можливості, навики і ресурси, розробляє власну стратегію[3]. 

Отже, стратегія управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства займає і займатиме все більш значимі позиції в загальній стратегії 

управління підприємством і заслугою тому є досить жорсткі умови ведення 

бізнесу на сьогодні. Контроль за виконанням реалізації стратегії є чи не 

найголовнішим завданням. Адже правильно організована система оцінки та 

контролю забезпечуватиме інформацією не тільки процес реалізації 

стратегічних планів, а й першочергову розробку стратегії підприємства, що 

сприятиме, в подальшому, ефективному функціонуванні вітчизняних 

підприємств.    
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Висока ймовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності 

будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого 

антикризового управління. Антикризове управління є складовою менеджменту 

підприємства в цілому, яка використовує його кращі прийоми, засоби та 

інструменти, орієнтується на запобігання можливим ускладненням у діяльності 

підприємства, забезпечення його стабільного успішного господарювання. 
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Особливістю антикризового управління є не тільки спрямування, а й 

структурно-логічна побудова, спеціальний інструментарій, окремий суб’єкт 

проведення, що в комплексі й дає змогу розглядати антикризове управління як 

окремий напрям управлінської діяльності. 

Теоретичні основи антикризового управління фінансовою безпекою 

підприємства відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців,  таких  

як:І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко, А. М. Штангрет, М. М. Караїм, А. 

Л.Шатохін, Т. Б. Ігнашкіна та ін. [1; 2; 3].Проте питання, пов’язані  із  

удосконаленням  системи  управління  фінансовою  безпекою,  все ще 

залишаються недостатньо вивченими і потребують уваги. 

Організація антикризового управління повинна будуватися з урахуванням 

таких основних принципів:  

1) функціональної інтеграції – антикризове управління не може бути 

ефективним, якщо воно спиратиметься тільки на розв’язування оперативних та 

тактичних задач; необхідно весь менеджмент підприємства, усі його функції 

орієнтувати на запобігання кризі, а у разі виникнення ознак кризового стану – 

їх локалізацію;  

2) професіоналізму, що передбачає наявність спеціальної підготовки тих 

осіб, які беруть на себе відповідальність за дієвість антикризового управління, 

опанування певних знань та навичок для безпосереднього проведення або 

управління цією роботою; тільки професійна підготовка забезпечує дієвість та 

результативність антикризових перетворень, виділення пріоритетів, правильне 

ранжирування завдань, дає можливість заощадити час, зберегти кошти, а іноді 

й власність;  

3) відповідальності за наслідки рішень, що приймаються, саме в цій 

функціональній підсистемі управління необхідна розвинута та збалансована 

система відповідальності за наслідки реалізації антикризової програми, 

насамперед фінансові; у розвинутих країнах така система відповідальності 

сформувалася та пройшла ви пробування часом, в Україні формування її засад 

та механізмів входить до першочергових завдань, які повинні бути вирішені;  

4) оптимального співвідношення централізму та децентралізму в прийнятті 

відповідних рішень, максимальне залучення персоналу підприємства, яке 

опинилося в кризовому стані, до розробки та впровадження антикризових 

заходів. Тільки за цих умов досягається максимальна швидкість та ефективність 

у досягненні цільового результату [1, с. 281]. 

Визначені принципи антикризового управління, доповнюючи та 

конкретизуючи один одного, можуть та повинні діяти тільки в системі 

фінансово-економічної безпеки. 

Система антикризового управління, в процесі забезпечення фінансової 

безпеки підприємства, повинна бути спрямована на вирішення таких завдань: 

ідентифікація загроз та ризиків як причин зростання рівня небезпеки в процесі 

господарської діяльності підприємства; визначення індикаторів фінансової 

безпеки підприємства;розроблення системи моніторингу фінансової безпеки; 

визначення критичних значень індикаторів фінансової безпеки; систематичний 
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моніторинг рівня фінансової безпеки;розробка антикризових рішень, 

спрямованих на забезпечення фінансової безпеки підприємства; узгодження 

процесу реалізації антикризових рішень щодо фінансової безпеки із завданнями 

та пріоритетами інших складових економічної безпеки та контроль за 

реалізацією рішень [2, с. 180]. 

Ефективність здійснення антикризового управління  фінансовою безпекою 

підприємства безпосередньо залежить від:якості  підготовки персоналу, який  

повинен приймати обґрунтовані рішення в умовах не завжди повної інформації, 

бути готовим діяти в нестандартних умовах, бути підготовленим та володіти 

необхідними знаннями;- чіткості функціонування системи моніторингу, яка б 

надавала повну інформацію про поточний рівень, динаміку та можливі зміни 

рівня фінансової безпеки; існування та дії системи превентивного управління, 

яка б дозволила своєчасно відчути сигнали про формування внутрішніх та 

зовнішніх чинників і процесів, здатних спричинити виникнення та розвиток 

загрози та ризику, передбачити їх настання та можливі наслідки. 

Таким чином,реалізація антикризового управління фінансовою безпекою 

підприємства покликано стабілізувати процес функціонування певного суб’єкта 

підприємницької діяльності, збільшити гнучкість, адаптивність та стійкість до 

змін зовнішнього середовища та дії негативних факторів, забезпечити більшу 

високу ефективність використання наявних ресурсів. Особливістю цього 

управління, порівняно з іншими функціональними видами управління є те, що 

ухвалення рішень в переважній більшості випадків здійснюється в умовах 

високого рівня невизначеності, дефіциту часу, недостатності фінансових  

ресурсів, зниженої керованості підприємством, наявності ознак розвитку 

кризових процесів. Система антикризового управління повинна мати свої 

особливості на кожному рівні управління і об’єднуватися загальною програмою 

стратегічного розвитку підприємства, що дозволить формувати ресурсний 

потенціал підприємства, забезпечувати необхідний рівень його 

кредитоспроможності, зберігати та збільшувати ринкові позиції за будь-яких 

зовнішніх умов та забезпечувати сталий розвиток підприємства. 
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СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО 

ВИНИКНЕННЯ 

Розвиток економічних відносин має значний вплив на розвиток податкової 

системи та її ефективне функціонування. Однак розбудова податкової системи 

України в цей час проходить у складний період формування економіки 

ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх 

сферах суспільного життя. За таких умов масового поширення набувають 

порушення податкового законодавства. 

Оскільки податкові надходження залишаються основним джерелом 

наповнення бюджету,тому їх обсяги сприяють як зміцненню, так і послабленню 

фінансової безпеки держави. Одним з негативних показників,який є 

перешкодою на шляху до стабільності, є виникнення податкового боргу у 

платників податків перед бюджетом. Зростання податкового боргу знижує 

фінансування соціально важливих програм та є загрозою економічній безпеці 

держави. Податкова заборгованість в Україні в окремі роки досягала 

2/3доходівЗведеного бюджету країни. Останнім часом вона дещо скоротилася, 

наблизившись до значення 1/8 усіх надходжень скарбниці.  

Питання податкового боргу, на жаль, не часто стає об’єктом наукових 

досліджень і висвітлюються у науковій літературі. У контексті дослідження 

загальної проблематики оподаткування питанням податкового боргу 

неодноразово приділяли увагу відомі вітчизняні вчені, сережних можна 

виокремити таких науковців: О. М. Десятнюк, Ю. Дроговоз, І.О. Луніну, Т. Я. 

Маршалок, В.М. Мельника, О. М. Тимченка, А.М. Соколовську та ін.  

Існує декілька підходів до трактування поняття «податковий борг». За 

одним з таких підходів під податковим боргом розуміється податкове 

зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно 

узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому 

порядку, але не сплачене у встановлені терміни, та пеня, яка нарахована на 

суму такого податкового зобов’язання. 

Проте науковець О. М. Тимченко, не погоджується із таким визначенням. 

Вона вважає,що податковий борг – це не лише не внесена у встановлені строки 

сума узгодженого податкового зобов’язання, а й вся не сплачена у передбачені 

законом строки сума податкового зобов’язання, що повинна бути визначена 

згідно чинних норм закону (незалежно від факту її узгодження). При цьому О. 

М. Тимченко вирізняє відкритий та прихований податковий борг. Відкритий – 

не внесена в установлений термін узгоджена сума податкового зобов’язання, 

прихований – не сплачені податки в наслідок допущення помилок при 

нарахуванні або умисного заниження об’єктів оподаткування [4, с.87]. 

Отже, на думку Мельника В.М., однією із вагомих причин, які 
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зумовлюють несвоєчасне погашення податкової заборгованості є очікування 

платниками податків, особливо великими, чергового списання або 

реструктуризації податкового боргу[3, с.80]. А це не лише негативно впливає на 

виконання бюджету, але й завдає суттєвої шкоди базовим принципам, які 

становлять запоруку дієвості оподаткування. Порушуються принципи 

рівномірності та справедливості, оскільки в результаті у програші залишаються 

законослухняні платники податків. Крім того, реструктуризація податкової 

заборгованості, по суті, є наданням позики за рахунок бюджетних коштів. 

Природно, що існує безпосередня зацікавленість з боку її отримувачів у 

продовженні подібної практики. У сукупності це стимулює накопичення 

недоїмки.  

За умов несправедливої, суперечливої, складної для розуміння 

законодавства системи оподаткування платник не бажає сплачувати податки. 

Більшість опитаних вітчизняних підприємців, що використовують загальну 

систему оподаткування, скаржаться навіть не на високе навантаження, а на 

обтяжливе та свавільне адміністрування податків. Це означає, що великі 

зусилля марнуються на процедури обліку та звітності, боротьбу підприємців з 

фіскальними органами, пошук шляхів уникнення податків, тощо, а, з іншого 

боку, контролю та адміністрування. Тільки офіційний бюджет податкової 

служби склав у 2014 р. майже 5,5 млрд. грн., витрати бізнесу на 

адміністрування оцінено у 1,2 млрд. грн., а організатори "податкових ям" 

отримують щороку щонайменше 10-20 млрд. грн. [2, с. 3]. 

Тому, до причин виникнення податкового боргу можна віднести: 

- значний спад виробництва та ріст цін на сировину і матеріали;  

- відсутність ринків збуту;  

- проведення бартерних операцій;  

неплатоспроможністьпокупців,щотягнезасобоюнесвоєчаснепоступленняко

штівнабанківськірахункитазбільшеннядебіторськоїзаборгованості; 

- недоотримання фінансування із різних джерел, яке очікувалося 

підприємствами;  

- відсутність обігових коштів;  

- форс-мажорні та непередбачувані обставини;  

- надмірна кредиторська заборгованість;  

- непогашена вчасно дебіторська заборгованість;  

- невиконання умов договорів, контрактів партнерами;  

- нараховані суми податків відділом документальних перевірок по 

підприємствах,  в яких відсутні обігові кошти та майно;  

- загальний економічний та правовий фон у країні [1, с. 86]. 

До технічних причин можна віднести недосконалість методів контролю за 

сплатою податкових зобов’язань. Внаслідок чого зростають обсяги 

несплачених податків і зборів, що затримує процес макрофінансової стабілізації 

й економічного зростання в державі.  

Незважаючи на існування чіткого визначення податкового боргу, серед 

вітчизняних науковців тривають дискусії щодо його економічної природи. На 
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нашу думку, податковий борг – це невиконання у встановлений термін 

податкового зобов’язання, несанкціоноване використання бюджетних коштів 

платником податків, що призводить до застосування фінансової 

відповідальності у вигляді штрафних санкцій та пені. Приховування об’єктів 

оподаткування, ухилення від сплати податків, незадовільний стан фінансової 

дисципліни платників підвищують нестачу бюджетних надходжень. На нашу 

думку, варто застосовувати методи впливу на фіскальну поведінку боржника і 

примусового стягнення податкового боргу, підвищити дієвість методів 

управління податковим боргом в Україні. 
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ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

На сьогоднішній день інвестиційна діяльність в Україні характеризується 

вкрай низькою активністю. Основними причинами недостатньої активності 

інвестиційної діяльності в Україні є: несприятливий інвестиційний клімат; 

недосконала законодавча база; неналежна підготовка інвестиційних проектів та 

програм та їх недієвість; нерозвиненість інвестиційних інструментів та 

інвестиційного ринку. Ще однією важливою причиною стагнаційної ситуації у 

інвестуванні є брак інвестиційних ресурсів, які складно залучити до 

інвестиційного процесу. 

До основних джерел фінансування інвестиційної діяльності можна 

віднести: 

 власні фінансові ресурси підприємств, сформовані за рахунок прибутку; 

 власні кошти, отримані від продажу акцій, внесків учасників підприємства; 

 залучені кошти, серед яких банківський, державний кредит та ін.; 

 централізовані кошти, що надходять в порядку перерозподілу від 

концернів, асоціацій та інших об’єднань підприємств; 

 бюджетне фінансування на виконання державних, регіональних або 

галузевих цільових програм; 

 кошти іноземних інвесторів, що надаються у формі участі в статутному 



101 
 

капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих інвестицій в грошовій 

формі міжнародних організацій і фінансових інститутів, держав, підприємств 

різних форм власності. Залучення іноземних інвестицій забезпечує розвиток 

міжнародних економічних зв’язків і впровадження передових науково-технічних 

досягнень. 

Здійснюючи вибір джерел фінансування інвестиційної діяльності 

підприємство повинно враховувати вплив багатьох факторів:  

 вартості залученого капіталу, ефективності його віддачі;  

 співвідношення власного та залученого капіталу, що визначає рівень 

фінансової незалежності;  

 ризику, що виникає при використанні того або іншого джерела 

фінансування, а також економічних інтересів інвесторів. 

В цілях належної організації фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності має відбуватися взаємодія між джерелами і методами такого 

забезпечення (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основні методи і джерела фінансування інвестиційної діяльності 

підприємств 
Джерело:[1] 

 

В залежності від того, які джерела грошових ресурсів залучає 

підприємство для фінансування своєї інвестиційної діяльності, виділяють 

основні методи фінансування інвестицій: самофінансування; кредитування; 

інвестування; венчурне фінансування; державне фінансування; змішане 

фінансування. 

Найпростішим методом фінансування інвестиційних проектів є 

самофінансування, яке здійснюється за рахунок власних коштів, основними 

джерелами яких є прибуток та амортизаційні відрахування. Ця форма 

Джерела Методи 

Кошти державного бюджету 
Кошти місцевих бюджетів 

Власні кошти підприємств та 
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Кредити банків та інші позики 
Кошти іноземних інвесторів 

Кошти населення  

Самофінансування 

Кредитування 

Емісія акцій 

Венчурне фінансування  

Державне фінансування  

Змішане фінансування 

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
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фінансування, як правило, використовується при реалізації короткострокових 

інвестиційних проектів з невисокою нормою рентабельності. 

Метод самофінансування має можливість підприємствам не тільки 

відшкодовувати витрати, а й здійснювати за рахунок отриманого прибутку 

матеріальне стимулювання працюючих, вирішувати питання соціального 

розвитку і, передусім, здійснювати розширене відтворення та розвиток 

підприємства. 

Головним джерелом формування інвестиційних ресурсів на підприємстві є 

прибуток – кінцевий результат діяльності підприємства, який становить 

різницю між загальною сумою доходів і витрат. Основою для формування 

прибутку на підприємстві є доходи, під якими розуміють збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, 

які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 

за рахунок внесків власників). 

Суть інвестування, як методу фінансування інвестиційних проектів, 

зводиться до участі коштів інвестора в перспективних інвестиційних проектах 

на власний ризик. Переважно цей метод реалізується шляхом випуску акцій, 

особливо для фінансування великих інвестиційних проектів зі значними 

термінами окупності. В цьому випадку капітал залучається шляхом емісії 

простих та привілейованих акцій, що розміщуються серед юридичних та 

фізичних осіб. 

Привабливість акціонерної форми фінансування інвестиційних проектів 

виявляється у тому, що основний обсяг необхідних ресурсів надходить на 

початку його реалізації, тобто дає можливість профінансувати нові 

підприємства, в яких немає ще прибутків, амортизації, майна, під яке можна 

одержати кредит у банку. Крім того, такий метод фінансування (емісія простих 

акцій) не зобов'язує підприємство повертати капітал і сплачувати дивіденди. 

Венчурне фінансування є засобом для високодохідного розміщення 

капіталу в ризикові проекти.  

При недостатності власних коштів використовують метод кредитування, 

що полягає в наданні переважно довгострокових позик з боку банків та інших 

кредитних установ на проведення інвестиційної діяльності. Таке кредитування 

здійснюється за допомогою інвестиційних кредитів, переважно банківських, 

хоча підприємствами можуть використовуватися також державні та 

міжнародні кредити. 

Державне фінансування полягає у виділенні державою коштів на 

пріоритетні для країни інвестиційні проекти з бюджету й позабюджетних 

фондів на безповоротній основі. Державне фінансування інвестиційних 

проектів включає державні інвестиції в основні об'єкти економічного і 

соціального розвитку. Фінансування капітальних вкладень із бюджету за умов 

ринку має свої особливості. Зокрема, держава втручається в процес фінансово-

кредитного забезпечення капітальних вкладень державних підприємств.  

Поряд із бюджетними коштами, залучаються також іноземні джерела 

інвестиційного фінансування, як з боку іноземних держав, так і з боку 
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міжнародних і приватних вітчизняних комерційних банків і кредитних установ. 

Таким чином, в складі джерел фінансування інвестицій підприємств 

виділяють кошти, які можуть бути отримані із внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Підприємство повинно оптимізувати джерела і методи фінансування 

ефективних інвестиційних проектів, які передбачають досягнення 

економічного, соціального екологічного та науково-технічного ефектів. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ 

Важливу роль у структурі фінансових ресурсів банківської установи 

відіграють депозити. Робота банків із залучення коштів потребує особливої 

уваги в сучасних умовах, оскільки проблема ліквідності викликає труднощі з 

отриманням фінансування на ринку капіталів, а розвиток стабільної депозитної 

бази допоможе покращити ситуацію. Використання методів управління 

діяльністю, щодо залучення депозитів, дозволить банку сформувати стабільний 

депозитний портфель, забезпечити приплив коштів та сформувати репутацію 

надійності. 

Управління депозитною діяльністю передбачає наявність комплексу 

стратегічних і тактичних заходів, які здійснюють комерційні банки з метою 

акумулювання тимчасово вільних грошових коштів клієнтів для створення 

кредитних ресурсів. Альтернативність варіантів проведення депозитної 

діяльності стосовно конкретних юридичних і фізичних осіб забезпечує 

надійність і сталість джерел формування ресурсів банку. Передумовою 

ефективного управління депозитною діяльністю є розширення мережі та видів 

депозитних рахунків, задоволення потреб клієнтів у різноманітних банківських 

послугах, надання гарантій вкладникам через систему страхування депозитів 

тощо.  

Стратегічне управління депозитами передбачає урахування всього 

комплексу факторів, які створюють зовнішнє середовище для банківської 

діяльності та включає заходи, спрямовані на збільшення частки банку на ринку 

депозитів[1]. Стратегічні інструменти управління депозитами банку включають 
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заходи, спрямовані на зміцнення його позицій на депозитному ринку, що 

передбачає врахування всього комплексу чинників, які створюють зовнішнє 

середовище для банківської діяльності. 

В основі тактичного управління депозитними операціями банку лежить, у 

першу чергу, налагодження чіткого моніторингу кількості та якості свого 

депозитного портфеля[1]. До тактичних інструментів управління депозитними 

операціями належать заходи покращення внутрішньої організації депозитної 

роботи банку:  

 удосконалення порядку виконання депозитних угод;  

 поліпшення роботи персоналу банку, який займається пасивними 

операціями;  

 впровадження нових форм роботи з клієнтами;  

 зниження ймовірності ризику та нераціональних рішень і т.п.  

Отже, стратегічне управління депозитною діяльністю банку передбачає 

дослідження депозитного ринку, регулювання попиту і пропозиції на депозитні 

послуги, а тактичневстановлення контролю за кількістю та якістю 

банківського депозитного портфеля. 

Характерною рисою депозитної діяльності банку є активна роль клієнта 

банку, який самостійно визначає розмір вкладу, тобто частину своїх доходів, 

яку він спрямовує на заощадження. Тому вагоме місце в процесі управління 

депозитною діяльністю комерційного банку мають займати заходи впливу на 

економічну поведінку потенційних вкладників. Порядність та чесність банку 

відносно клієнтів повинні бути нормою, навіть у найбільш несприятливих 

ситуаціях для банківської діяльності.  

З метою забезпечення необхідної структури, обсягу і рівня витрат за 

депозитними зобов’язаннями банківський менеджмент застосовує різні методи 

управління залученими коштами – цінові та нецінові [2]. Цінові методи 

передбачають використання відсоткової ставки за депозитами як головного 

інструменту в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і 

юридичних осіб. Підвищення пропонованої банком ставки дає змогу залучити 

додаткові ресурси, тоді як утримання або зниження депозитної ставки 

відбувається за умови перенасичення банку ресурсами чи відсутності 

прибуткових напрямків їх розміщення. Для нецінових методів управління 

залученими коштами банку характерним є застосування різноманітних 

прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною депозитних 

ставок: реклама; підвищення рівня і комплексності обслуговування; 

розширення асортименту банківських продуктів; надання додаткових 

безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, наближених до клієнтів; 

пристосування графіка роботи до потреб клієнтів. Крім того, банки вдаються до 

таких прийомів, як проведення лотереї серед клієнтів, безкоштовна розсилка 

виписок по рахункам, відкриття депозитів новонародженим як подарунок від 

банку, обладнання безкоштовних автомобільних стоянок біля банку, 

встановлення банкоматів у публічних місцях, проведення безготівкових 

розрахунків за допомогою пластикових карток, надсилання клієнтам привітань 
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і подарунків до свят від імені керівництва банку тощо. Нецінові методи 

управління базуються на маркетингових дослідженнях того сегменту ринку, 

який обслуговується банком, вивченні потреб клієнтури, розробці нових 

фінансових інструментів та операцій. При цьому використання нецінових 

методів потребує значних витрат. Тому, обираючи метод управління 

залученими коштами, керівництво банку повинно порівнювати витрати, 

пов’язані з підвищенням депозитної ставки з витратами, які будуть 

супроводжувати впровадження нецінових прийомів. Проте на практиці ці два 

методи можуть застосовуватись паралельно [2].  

На відміну від розвинених країн в Україні банки надають перевагу саме 

ціновим методам управління, оскільки депозитні ставки централізовано не 

регулюються і встановлюються самостійно менеджментом банку залежно від 

потреби в залучених коштах. Тому очевидним є те, що депозитні ставки значно 

відрізняються між собою не тільки в динаміці, а й від банку до банку. 

Рівень депозитної ставки залежить від багатьох факторів, зокрема попиту 

і пропозиції грошових коштів на ринку, попиту на кредити, норми обов’язкових 

резервів за зобов’язаннями банку, обов’язкових вимог НБУ щодо 

співвідношення вкладів фізичних осіб і регулятивного капіталу банку, 

структури та умов вкладу, правил обліку та оподаткування доходів, завищеного 

рівня процентних ставок інсайдерам банку, рівня конкуренції, демпінгової 

політики окремих банків, які тільки виходять на ринок і прагнуть за будь-яку 

ціну завоювати своє місце, необґрунтовано підвищуючи депозитні ставки[3]. 

Встановлюючи депозитну ставку,банк повинен враховувати різні варіанти 

вкладення власників коштів, а саме: підприємницьку діяльність, купівлю 

реальних активів (нерухомість, автомобілі тощо), придбання цінних паперів, 

надання позик. Відповідно інвестор, обираючи один із варіантів, прагне 

компенсувати втрачені можливості одержання доходу, які передбачалися в 

інших варіантах. Банк, щоб зацікавити вкладника у розміщенні грошей, 

повинен компенсувати йому середній рівень дохідності, який склався в 

економіці країни і майже дорівнює реальним темпам економічного піднесення 

за певний період та відображає дійсне економічне зростання на противагу 

інфляційним знеціненням. 

Отже, депозити є основним джерелом формування фінансових ресурсів 

банку. Визначення способів та прийомів залучення коштів відіграє вирішальну 

роль у процесі формування позиції банку на депозитному ринку. Розробка 

стратегії і тактики управління депозитною діяльністю банку має забезпечити 

створення пакета узгоджених між собою програм, спрямованих на забезпечення 

довгострокових конкурентних переваг банку на даному ринку. Для бажаної 

структури та обсягів депозитів використовують цінові та нецінові методи 

управління депозитною діяльністю. Сутність цінових методів полягає у 

використанні відсоткової ставки за депозитами як головного інструменту, тоді 

як нецінові методи включають маркетинг, рекламу, вищий рівень 

обслуговування, розвиток мережі відділень та інфраструктури, а також надання 

додаткових послуг. Для України на даний момент розвитку властивим є 
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застосування, перш за все, цінових методів регулювання депозитів, проте 

нецінові методи управління стають все популярнішими, адже загострення 

конкурентної боротьби та зниження загального рівня дохідності спонукає банки 

до пошуку нових прийомів заохочення. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ СТАБІЛЬНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ 

СИСТЕМИ  

Фінансово-кредитна система є важливим елементом функціонування 

економічної системи держави. Особливого значення та ролі вона набуває в 

умовах трансформації економіки. Кожна із складових (фінансова система та 

кредитна система) має свою сферу впливу та принципи функціонування, 

складні внутрішні та зовнішні зв'язки. Проте найважливішим є їхня взаємодія. 

Вона визначає ефективність господарювання і національну безпеку країни. 

Через фінансову систему відбувається перерозподіл фондів грошових коштів, 

що обслуговують економічні відносини в країні, починаючи від створення 

валового внутрішнього продукту і закінчуючи економічними відносинами 

підприємств і населення. Головна ідея реформи світової фінансово-кредитної 

системи направлена на зміцнення стабільності банківської системи і полягає у 

посиленні її стійкості до зовнішніх факторів. 

Першими регуляторну революцію в світі фінансів за підсумками світової 

кризи почали здійснювати в США, де був прийнятий закон Додда-Франка, що 

підсилює роль нагляду, обмежує ризикові операції банків та дозволяє державі 

ліквідувати проблемні компанії. Закон звузив поле для діяльності найбільших 

банків США.  В Євросоюзі для ефективного регулювання економіки 

відбувається введення норм «Базель ІІІ» починаючи з 2013-2019 роки. «Базель 

ІІІ», так само, як і «Базель І» та «ІІ», визначатиме насамперед мінімальний 

розмір регулятивного капіталу, якого фінансові установи змушені будуть 

дотримуватися. Вимоги до розміру даного стандарту планується значно 

підвищити. Реалізація нових стандартів означає для багатьох банків 

необхідність залучення нових ліквідних коштів, в першу чергу за рахунок емісії 

акцій. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/1.pdf
http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/gkv/gkv_praci/gkv_prazi/finmenub/
http://nvisnik.geci.stu.cn.ua/pdf/2010/NV_4(8)/182-187.pdf
http://nvisnik.geci.stu.cn.ua/pdf/2010/NV_4(8)/182-187.pdf
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У даному контексті необхідно зазначити, що на сучасному етапі ситуація в 

економіці України не на стільки критична, як під час кризи, проте досить 

близька, для застереження,  слід провести низку заходів, спрямованих на 

оптимізацію державних фінансів і сприяння розвитку вітчизняного 

кредитування. Глобальна криза продемонструвала, що кредитори і 

позичальники брали на себе надмірні ризики, а банки працювали в умовах 

недостатньої ліквідності. Для запобігання даних явищ, відповідно до норм 

«Базеля ІІІ» передбачено формування буферного капіталу. З урахуванням 

запропонованого антициклічного буфера в 2,5% загальний рівень капіталу під 

час кредитних бумів зросте до 13%. 

Важливими ознаками нових капітальних стандартів за «Базелем ІІІ» є: 

1) поліпшення якості структури власного капіталу банків; 

2) істотне підвищення необхідної квоти капіталу; 

3) зменшення системного ризику; 

4) передбачено достатньо часу для переходу на нові нормативи 

регулювання [2]. 

Запровадження нових вимог Базельського комітету на глобальному рівні 

передбачається поетапно розпочинаючи з січня 2013 року і завершуючи січнем 

2019 року (вимоги до структури резервів впровадити до січня 2019 року). 

Наявність чіткого графіку запровадження «Базеля ІІІ» є однією з головних 

відмінностей, це можна пояснити тим, що розроблені Базельським комітетом 

нормативи перестають бути лише рекомендаціями для світової банківської 

спільноти, вони стають жорсткими вимогами до банківських установ, 

невиконання яких передбачає застосування жорстких санкцій з боку 

регуляторів. Банки, що не зможуть перевести показники власної діяльності до 

встановлених нормативів, будуть змушені знижувати розміри бонусних виплат 

і скорочувати виплати дивідендів по акціям. Посилення нормативів 

регулювання в новій редакції Базельської угоди про капітал отримало 

неоднозначну оцінку як з боку окремих національних регуляторів, так і самих 

суб’єктів регулювання. 

Банківські системи США, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, 

Люксембургу,Бельгії національні стандарти яких відповідають або 

максимально наближені до вимог Базельського комітету, поставилися схвально 

до запропонованих нововведень та очікують на позитивний ефект. 

До вимог Базельського комітету відносять: 

1)Однією з цілей запровадження «Базеля ІІІ» в Україні є приведення 

банківського регулювання та нагляду до міжнародних стандартів та 

забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи, підвищення її 

спроможності протистояти різним кризовим явищам. 

2)Запровадження нового підходу до формування додаткового резервного 

капіталу, на основі моделі очікуваних витрат (буфер капіталу) дозволить 

зменшувати, порушуючи мінімальне значення коефіцієнта достатності, уникати 

санкцій регулятора. 

Водночас, запровадження рекомендацій «Базеля ІІІ» не є гарантією 
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автоматичного покращання ефективності діяльності вітчизняних банківських 

установ і стабільності банківських систем. Крім того, «Базель ІІІ» не може 

враховувати навіть основні особливості національних бізнес-моделей. Це 

вимагає коригувань регулятивної бази та засад діяльності банківських установ з 

боку державних органів, здійснення оцінки банківської системи та її 

стабільності, результатів її діяльності після запровадження «Базеля ІІІ», що 

потребує відповідного методичного забезпечення. 

Щодо негативних наслідків запровадження Базель ІІІ то, по-перше, банкам 

у найближчі 8 років потрібно буде до 1 трильйона доларів інвестицій в 

акціонерний капітал.  

Одним із варіантів якісної трансформації фінансової системи країни може 

бути використання прогресивного світового досвіду провідних країн світу – 

Великобританії, Німеччини, Японії у галузі створення єдиного регулятора 

фінансової системи (мегарегулятора). З допомогою останнього можливим стане 

уникнення протиріч у сфері контролю за фінансами та сформує надійний базис 

для інтеграції України у світову фінансову систему. 

Щодо перспектив розвитку фінансової системи України, слід зазначити, 

що їй необхідно ефективно імплементувати фінансовий механізм діяльності 

бюджетних установ, здійснювати безперервний пошук нових джерел 

фінансових ресурсів в умовах дефіциту бюджетних коштів, а також 

раціонально використовувати кошти, залучені за допомогою державного 

кредиту, зміцнюючи при цьому довіру до державних цінних паперів. І 

найголовніше – це економно витрачати бюджетні кошти та обов’язково 

посилити контроль за їх цільовим використанням. 

У сучасних умовах фінансова система України формується за 

європейським взірцем. У зв’язку з цим об’єктивно необхідним є дослідження 

основних проблем і перспектив її розвитку з урахуванням європейського 

вектору. Саме стабільність у фінансовому секторі держави виступає важливою 

передумовою її економічного розвитку та зростання суспільного добробуту. 
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КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКУ: СУТЬ, ВИДИ ТА  

НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ 

У результаті кредитної діяльності утворюється основна частка чистого 

прибутку, з якого формуються фонди банку. Водночас із структурою і якістю 

кредитів пов’язаний основний з ризиків, на які може наражатися банк у процесі 

операційної діяльності – кредитний ризик. Він виникає кожного разу, коли банк 

надає кошти, бере зобов‘язання про їх надання або іншим чином ризикує ними 

відповідно до умов реальних угод. Специфіка кредитного ризику – значна 

віддаленість у часі моменту настання збитків від моменту прийняття рішення 

про надання кредиту [1]. 

Виникнення кредитного ризику може бути обумовлене багатьма 

причинами як на рівні окремої позики, так і на рівні кредитного портфелю. 

Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного ризику – одне з 

найскладніших завдань, що стоять перед банком при формуванні кредитного 

портфеля. 

Більша частина прибутку банку пов’язана саме з кредитуванням. 

Одночасно необґрунтована кредитна політика може сприяти зниженню 

рентабельності кредитних операцій.  

Кредитні ризики можна класифікувати за різними ознаками: 

1. За сферою виникнення: 

• зовнішні−залежать від зовнішнього середовища, що впливає на кредитну 

діяльність банку, зокрема, ризик позичальника, який зумовлений його 

кредитоспроможністю; 

• внутрішні − це ризики банку, які залежать від правильності його дій у 

процесі кредитної діяльності та управління кредитним ризиком. 

2. За характером охоплення: 

• індивідуальний кредитний ризик − ймовірність того, що позичальник не 

зможе повернути борг згідно з умовами договору і при цьому банкові не 

вдасться своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням кредиту для 

покриття можливих втрат; 

• портфельний кредитний ризик − виявляється у зменшенні вартості 

активів банку (іншому, ніж унаслідок зміни ринкової процентної ставки). 

3. Залежно від груп позичальників можна виділити кредитний ризик за 

операціями з: 

• фізичними особами та юридичними особами-суб'єктами господарювання 

(різних форм власності); 

• банківськими установами (резидентами і нерезидентами) та 

небанківськими фінансовими установами; 

• державою. 
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4. Залежно від видів кредитних продуктів банку можна виділити: 

• кредитний ризик при автокредитуванні; 

• іпотечний кредитний ризик; 

• кредитний ризик за операціями овердрафт; 

• ризик за операціями з кредитними картками тощо. 

5. За характером впливу на кредитний продукт: 

• прямі (основні) ризики; 

• непрямі (супутні) ризики [3]. 

Мінімізація кредитного ризику дає змогу не лише запобігти можливим 

втратам банку від кредитної діяльності, а й не допустити виникнення серйозних 

проблем із ліквідністю та платоспроможністю. 

За способом мінімізації розрізняють: 

- зовнішні ризики; 

- внутрішні. 

Внутрішні способи мінімізації кредитного ризику досить різноманітні і 

стосуються в основному внутрішньобанківського кредитного менеджменту. 

Основними серед них є: оцінка кредитоспроможності позичальника, 

лімітування, нормування, диверсифікація, створення резервів. 

Зовнішні способи зниження ризику (передача ризику) свідчать про те, що 

банк передає відповідальність за кредитний ризик (повністю чи частково) 

комусь іншому, прагне розподілити ризик серед головних суб'єктів чи, 

наприклад, передати його страховій компанії [4]. 

Зокрема, важливою на сьогодні є розробка теоретичних пропозицій і 

рекомендацій з покращенням методів мінімізації кредитного ризику, широке 

практичне використання яких допоможе банку підвищити ефективність його 

діяльності. 

Отже,кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для 

надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла 

на себе зобов’язання, виконати певні умови. Важливою характеристикою 

кредитного ризику є його динамічність, яка вимагає від банківських 

працівників періодичної оцінки ризику та управління ним. Кредитні ризики 

виходячи з їх різноманітності класифікують за різними ознаками, а саме: за 

сферою виникнення, характером охоплення, залежно від груп 

позичальників,видів кредитних продуктів, характером впливу на кредитний 

продукт та інші. 

Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику, 

страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або всього 

ризику іншим економічним суб‘єктам. Внутрішні (нормування, лімітування, 

дивесифікація, створення резервів, оцінка кредитоспроможності позичальника) 

засновані на самостійних спробах банку перестрахуватися. На практиці, як 

правило, способи поєднуються з метою посилення їх впливу. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

Фінансова безпека банку є однією з найголовніших складових 

національної безпеки країни, адже є запорукою попередження фінансової кризи 

в державі. Дослідження сучасних наукових праць дозволило визначити роль та 

місце фінансової безпеки банків в забезпеченні економічної безпеки держави в 

умовах сучасної економіки. До найбільш важливих категорій у даній сфері 

наукових досліджень належать “національна безпека”, “економічна безпека” та 

“фінансова безпека”. 

Індикатором рівня фінансової безпеки українських банків є результат їх 

звітності за І квартал 2016 року. За підсумками 3 місяців роботи банківської 

системи України, збиток показали 28 платоспроможних фінансових установ. 

Загальний сумарний збиток банків становив 11,441 млрд. грн., тоді як за 

банківською системою (спільно з прибутковими) збиток склав 8,55 млрд. грн. 

Найбільший збиток за підсумками звітного періоду отримали: ПАТ ВТБ 

Банк (4,6 млрд. грн.), ПАТ Промінвестбанк (2,4 млрд. грн.), ПАТ Укрексімбанк 

(1,4 млрд. грн.), ПАТ УкрСіббанк (910,8 млн. грн.) і ПАТ Альфа-банк (Україна) 

(536,8 млн. грн.). 

У той же час найбільш прибутковими виявилися такі банки: ПАТ 

"Райффайзен Банк Аваль" (683 млн. грн.), ПАТ Сітібанк (416 млн. грн.), ПАТ 

ОТП Банк (327,3 млн. грн.), ПАТ ING Bank Україна (238 млн. грн.) і ПАТ 

Приватбанк (211 млн. грн.) [1]. 

Проведений аналіз діяльності банківської системи дав можливість зробити 

висновки про потребу детального планування та здійснення сукупності заходів 

з забезпечення відповідної безпеки банку.  

З метою проведення ґрунтовного аналізу, проблему фінансової безпеки 

необхідно розглядати з таких двох аспектів, як фінансова безпека банківської 

установи, та фінансова безпека банківської системи в цілому. 

Ураховуючи те, що на фінансову стійкість банківської системи впливають 

зовнішні та внутрішні чинники, фінансова безпека банків повинна бути 

спрямована на нейтралізацію їх негативного впливу та досягнення певного 

ефекту від проведених заходів. Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить про 

те, що для забезпечення безпеки необхідно створити цілеспрямовану протидію 

всім злочинним та протиправним діям [2]. 

До основних загроз фінансовій безпеці фінансових установ на макрорівні 
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відносяться: глобальні банківські кризи; механізм використання монетарних 

інструментів (рівень обов’язкового резервування, обсяги рефінансування НБУ, 

процентна політика, політика курсоутворення, система управління 

золотовалютними резервами); недосконалість банківського нагляду та 

регулювання; система запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; конкурентне середовище в 

банківській системі; несприятливі макроекономічні умови [3; 4]. 

Внутрішніми загрозами фінансовій безпеці банківських установ є: 

недосконалість організації системи фінансового менеджменту в банку; 

недосконалість організації проведення основних банківських операцій; 

недотримання ліквідності банківської установи (нераціональна структура 

підрозділів, що проводять активні операції, неврахування у внутрішніх 

положеннях та процедурах при визначенні якості активів усіх особливостей, що 

притаманні проведенню операцій; нераціональна структура активів; дисбаланс 

між залученням і розміщенням коштів); слабкість маркетингової політики 

банку; наявність каналів витоку інформації з банку [5]. 

Таким чином, фінансова безпека банківської системи передбачає розробку 

комплексу заходів щодо протидії негативному впливу потенційних загроз на 

процес забезпечення фінансової стійкості та стабільного функціонування 

банківської системи й кожного банку зокрема. 
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 РИНКОВА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

Економічна безпека підприємства – це система створення механізму 

мобілізації й найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами 
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даного підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і 

забезпечення стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його 

активної протидії будь-яким негативним чинникам впливу на свою економічну 

безпеку [1, с. 18].  Економічна безпека підприємства являє собою універсальну 

категорію, що відбиває захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин 

на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. 

Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують 

конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також 

сприяють підвищенню рівня добробуту його працівників. Важливою  

складовою  економічної  безпеки  підприємства  є фінансово-економічна 

безпека, забезпечення якої є найбільш важливою та пріоритетної задачею 

фінансового управління підприємства. 

Питанням фінансово-економічної безпеки підприємства та механізмом 

забезпечення фінансової безпеки займались такі науковці як : Фоміна М.В. [1], 

Прохорова В.В. [2], Кравчук Н.Я. [3], Васильців Т. Г. [4], Мойсеєнко І.П., 

Марченко О.М. [5],  та багато інших. Головною метою економічної безпеки 

підприємства є забезпечення його стійкого і максимально ефективного 

функціонування в поточному і перспективному періодах. При цьому питання 

фінансово-економічної безпеки на рівні  господарюючих  суб’єктів  потребують 

подальшого  дослідження  в складних умовах ринкової економіки. 

Виходячи з головної мети, можна визначити цілі фінансово-економічної 

безпеки [3, с. 14]: забезпечення високої фінансової ефективності роботи 

підприємства і його фінансової стійкості і незалежності; забезпечення 

технологічної незалежності підприємства і досягнення високої 

конкурентоспроможності його технологічного потенціалу; висока ефективність 

менеджменту підприємства, оптимальність і ефективність його організаційної 

структури; високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його 

інтелектуального потенціалу, високий рівень екологічності роботи 

підприємства, мінімізація руйнівного впливу результатів виробничої діяльності 

на стан навколишнього природного середовища; якісна правова захищеність 

всіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного 

середовища підприємства, комерційної таємниці і досягнення високого рівня 

інформаційного забезпечення роботи всіх його служб; забезпечення безпеки 

персоналу підприємства, його капіталу, майна і комерційних інтересів. 

Виконання кожної з перерахованих цілей економічної безпеки є головною 

умовою досягнення мети всього підприємства – отримання прибутку, який 

задовольняє уявлення власника про дохідність його бізнесу. Складність 

забезпечення реалізації всіх цілей економічної безпеки підприємства потребує 

орієнтації на ситуаційний та стратегічний підходи, які при використанні в 

практичній діяльності дозволять виявляти внутрішні та зовнішні загрози. 

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і 

кількісних показників, найважливішим серед яких вважається рівень 

економічної безпеки, який визначається станом використання корпоративних 

ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. Фінансова 
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складова є провідною та вирішальною для ефективного функціонування 

підприємства. До фінансової складової економічної безпеки входять такі 

елементи, за якими оцінюють стан загрози: аналіз загрози негативних дій щодо 

політико-правової складової економічної безпеки; оцінка поточного рівня 

забезпечення фінансової складової економічної безпеки; оцінка ефективності 

запобігання можливій шкоді від негативних дій, пов’язаних з антикризовими 

явищами [5, с. 21]. 

Окремо виділяють ринкову складову фінансово-економічної безпеки 

підприємства. Ринкова складова фінансово-економічної безпеки підприємства – 

це захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у 

товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення 

неконкурентоспроможної продукції. Ця складова економічної безпеки 

характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку 

підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим середовищем. 

Про ослаблення ринкової безпеки свідчать: зменшення частки ринку, яку займає 

підприємство;ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти 

конкурентному тиску;зниження адаптаційних можливостей підприємства до 

змін ситуації на ринку. За ринкову складову безпеки на підприємстві має 

відповідати служба маркетингу. Ця складова відображає рівень відповідності 

внутрішніх виробничих можливостей підприємства зовнішнім, які формуються 

в ринковому середовищі, тобто наскільки науково-дослідна робота, виробнича і 

збутова діяльність відповідають запитам ринку і конкретним потребам 

споживачів. Значущість цієї складової полягає в тому, що вона відповідає за 

доведення виготовленої продукції до конкретного споживача.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що під фінансово-економічною 

безпекою підприємства варто розуміти такий стан підприємства, який 

характеризується його здатністю стабільно функціонувати для досягнення своїх 

цілей за певних внутрішніх та зовнішніх умов, а також їх змін у певних межах. 

Важливим завданням ринкової складової фінансово-економічної безпеки є 

виявлення джерел, які формують дестабілізуючі фактори, визначення умов та 

причин формування таких факторів та підстав, за яких вони можуть припиняти 

чи послаблювати свою негативну дію щодо вказаних суб’єктів. Сьогодні кожне  

підприємство  повинно  чітко  орієнтуватися  в  складних  умовах ринкових 

відносин, формувати стратегію подальшого розвитку, управляти системою 

фінансової-економічної безпеки з метою забезпечення фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності.   
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 

В умовах трансформації економічних відносин питання документального 

оформлення та бухгалтерського обліку господарських операцій з переоцінки 

запасів відіграють важливу роль в управлінні підприємством. Це стосується, 

зокрема, товарних запасів, які займають значну питому вагу у складі оборотних 

активів кожного оптового підприємства. Особливо актуальними є питання з 

уцінювання товарних запасів в оптовій торгівлі. 

Слід зауважити, що під час відображення в бухгалтерському обліку 

операцій з переоцінки товарних запасів всі суб’єкти господарювання повинні 

керуватися нормами П(С)БО 9 «Запаси» [3]. Потрібно зазначити, що згідно 

вимог вказаного П(С)БО, товарні запаси повинні відображатися у 

бухгалтерському балансі за найменшою з двох оцінок: або за первісною 

вартістю або за чистою вартістю реалізації. 

Вивченням та дослідженням питань документального оформлення та 

бухгалтерського обліку товарних запасів займалися відомі українські вчені, а 

саме, В. І. Бачинський, Т. О. Герасименко, П .О. Куцик, Л. І. Коваль та інші. 

Водночас, залишаються невирішеними багато теоретичних та практичних 

положень, що й стало підставою для  обрання тематики дослідження.  

Завданням нашого дослідження є оцінка діючої методики документування 

і обліку операцій з уцінювання товарних запасів в оптовій торгівлі та їх 

удосконалення. 

Загальновідомо, що запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність 

того, що оптове підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди від їх 

використання та їх вартість може бути достовірно визначена [4].  

Також слід враховувати, що запаси в оптовій торгівлі повинні 

відображатися у балансі за первісною вартістю або за чистою вартістю 

реалізації [3]. При цьому, за чистою вартістю реалізації запаси оптового 

підприємства відображаються  у тому випадку, якщо на дату балансу їх ціна 

знизилася, вони застаріли чи зіпсувалися або іншим чином втратили первісно 

очікувану економічну вигоду від їх використання. 

Оскільки вартість запасів, відображених у балансі за чистою вартістю 

реалізації, повинна бути розкрита у примітках до фінансової звітності, 

рекомендуємо оптовим підприємствам затвердити власну методику її 

визначення. 

Так, доцільним є розроблення окремого розділу у Положенні про облікову 

політику, який би передбачав, передусім, вирішення питань документального 
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оформлення процесу інвентаризації товарів, які слід уцінити. Таким чином, 

задокументований перелік товарних запасів є підтвердженням для 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку  зниження їхньої ціни. 

Неабиякого значення в сучасних умовах набуває обґрунтування здійснення 

оптовим підприємством господарської операції з уцінки товарних запасів. Це 

пов’язано з тим, що сума зменшення первісної вартості запасів (уцінювання) 

відображатиметься у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 946 

«Втрати від знецінення запасів» та вплине прямопропорційно і на об’єкт 

оподаткування, визначений за правилами чинного податкового 

законодавства[1].  

У зв’язку з цим вбачаємо за необхідне оформляти господарську операцію з 

уцінювання товарних запасів окремим у відповідності до окремого наказу по 

підприємству, незалежно від того, чи здійснюється вона під час планової 

інвентаризації на підприємстві. Зазначений наказ повинен містити інформацію 

про ступінь втрати очікуваної економічної вигоди від використання товарних 

запасів, щодо яких здійснюватиметься уцінювання; аналіз ринку аналогічних 

товарних запасів з переліком цінових показників, сформований компетентним 

відділом підприємства, наприклад, відділом маркетингу. 

Отже, сукупність підтвердної документації у складі Положення про 

облікову політику підприємства на фінансово-господарський рік, наказу 

керівника про проведення уцінювання та безпосередньо інвентаризаційного 

опису-акту товарних запасів є підставою для достовірного відображення цієї 

операції в бухгалтерському обліку. 

 Таким чином, наведені нами пропозиції з удосконалення складу і змісту 

документального пакету господарської операції з уцінювання запасів можуть 

бути використані у практичній діяльності оптових підприємств. 
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ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ  

Виходячи з економічної суті операції виокремлюють фінансові та 

нефінансові операції з платіжними картками. До фінансових операцій з 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
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платіжними картками відносять: 

— зарахування (поповнення) коштів на картрахунки клієнтів; 

— безготівкова оплата за товари (послуги); 

— виплата заробітної плати працівникам підприємств, організацій і 

установ; 

— переказування коштів клієнтом зі своїх картрахунків на інші власні 

рахунки та на рахунки інших осіб; 

— одержання готівки в касах банків, інших фінансових установ, торговців 

і через банкомати, у тому числі екстрене отримання готівки у разі втрати 

держателем платіжної картки. 

До нефінансових операцій з платіжними картками відносять: 

— установлення та оновлення (зміна) терміну дії платіжної картки; 

— установлення та зміна лімітів платіжної картки; 

— одержання клієнтом додаткових карток довіреним особам (держателям); 

— зміна ПІН-коду для здійснення операцій; 

— блокування операцій по картці внесенням її в СТОП-ЛИСТ; 

— отримання виписки про залишок коштів на картрахунку, а також 

довідок, пов'язаних з операціями по картрахунку. 

Безготівкові розрахунки населення у сфері торгівлі та послуг є важливою 

операцією банків. Їх здійснення забезпечується, зокрема, через використання 

платіжних карток. 

Для здійснення розрахунків торговець проводить авторизацію, тобто 

процедуру отримання дозволу на проведення операції із застосуванням 

платіжної картки. Одержавши дозвіл на проведення операції, торговець 

оформляє сліп або квитанцію платіжного термінала залежно від установленого 

на підприємстві обладнання. Потім він може вимагати підтвердження особи 

держателя платіжної картки. Останній або підписує сліп чи квитанцію 

платіжного термінала (перевіряється відповідність цього підпису зразку на 

платіжній картці), або вводить свій ПІН-код. Держателю торговець разом зі 

сліпом (квитанцією платіжного термінала) повинен видати чек касового 

апарата, що підтверджує факт оплати товару. 

Сліп оформлюють у кількох примірниках. Один видається клієнту, другий 

залишається у торговця, а третій надсилається до банку. Задокументувавши 

операцію, торговець створює реєстр із сумами кожної трансакції, загальною 

сумою, загальною кількістю сліпів та ін. Потім кілька примірників разом зі 

сліпами в узгоджені строки передаються еквайру (юридичній особі, яка 

здійснює еквайринг) для формування й направлення до процесингового центру 

або розрахункового банку платіжних повідомлень для обробки та виконання на 

їх підставі розрахунків за виконані операції. Після перевірки сліпів та фіксації 

їх прийому, банк переказує кошти з рахунку покупця на рахунок продавця. 

За допомогою банківської платіжної картки може здійснюватися виплата 

заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ. 

За допомогою банкоматів банки надають послугу переказування коштів з 

однієї платіжної картки на іншу. 
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Однією з найпоширеніших операцій з платіжною карткою є використання 

її для одержання готівки через банкомат. 

Держатель платіжної картки готівку зі свого картрахунку може одержати 

не лише в касі банку, іншої фінансової установи або в банкоматі, а й у 

торговців. 

Якщо держатель втратив (тобто загубив або у нього вкрали) платіжну 

картку, то йому треба негайно звернутися до банку з проханням заблокувати її. 

Утім послуга блокування, тобто внесення картки в СТОП-ЛИСТ, в окремих 

банків є платною. В цьому разі клієнт покриває банку також витрати, пов'язані з 

виготовленням нової платіжної картки. 

На окремі операції з використанням платіжних карток банки можуть 

установлювати ліміти (обмеження).Власник платіжної картки може замовити в 

банку додаткові картки для довірених осіб, зокрема членів своєї сім'ї. 

Держателі банківських платіжних карток можуть у будь-якому банкоматі в 

мережі свого банку-емітента змінити старий ПІН-код своєї картки на новий. 

Держателі платіжних карток можуть оперативно отримувати інформацію про 

стан картрахунку. Дізнатися про стан картрахунку можна, просто 

зателефонувавши до банку. Назвавши номер картки, пароль, держатель отримує 

відповідну інформацію. Одержати інформацію про стан картрахунку можна у 

вигляді повідомлень, які надходять на мобільний телефон або на адресу 

електронної пошти власника платіжної картки. 

В Україні нині функціонує НСМЕП, яка є внутрішньодержавною 

банківською багатоемітентною платіжною системою масових платежів. 

НСМЕП розрахована на роботу в режимі оф-лайн, тобто без реального зв'язку з 

емітентом та еквайром. Під час здійснення операцій офлайн використовується 

залишок коштів відповідного платіжного додатка платіжної картки, а 

авторизація операції проводиться терміналом (банкоматом), на якому 

виконується ця операція з використанням модуля безпеки термінала. 

Платіжний додаток картки — це програмний засіб, розміщений у пам'яті 

платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказування 

коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати 

товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 

отримання готівки та здійснення інших операцій. Платіжними додатками в 

НСМЕП є гаманець та чек, вони не залежать один від одного та 

використовуються окремо. На платіжній смарт-картці дозволяється одночасно 

розміщувати обидва додатки. 

Зарахування (поповнення) коштів на рахунок завантаження фізичної особи 

здійснюється внесенням готівки через каси емітента та інших банків, депозитні 

банкомати, переказуванням коштів з інших власних рахунків чи рахунків інших 

осіб, за рахунок наданого кредиту, а також процентів, нарахованих на залишок 

коштів на рахунку завантаження та картрахунку. Юридичні особи поповнення 

здійснюють зі своїх поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту та 

процентів, нарахованих на залишок коштів рахунка завантаження та 

картрахунку, а також готівки, внесеної до каси банку-емітента. 
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Поповнення коштів на чековий картрахунок фізичної особи здійснюється з 

рахунку завантаження або внесенням готівки до кас банку, якщо це 

передбачено умовами договору. Аналогічно відбувається поповнення коштів на 

гаманці. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

В умовах сьогодення реформування системи забезпечення національної 

безпеки в Україні є одним з найактуальніших ключових пріоритетів у 

державотворчих процесах. Наявність численних ризиків і загроз поставили 

перед країною надскладні завдання, оскільки водночас із нагальною 

необхідністю захисту фундаментальних національних цінностей – 

незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держави, свободи, прав 

людини і верховенства права, добробуту, миру і безпеки – усіма доступними, 

хоча і суттєво обмеженими засобами, держава має у короткий період часу 

провести комплекс реформ у сфері національної безпеки. Саме ефективне 

функціонування сектору безпеки і оборони в умовах обмежених ресурсів 

держави та послідовна і конструктивна підтримка України міжнародним 

співтовариством для забезпечення її суспільно-політичного і соціально-

економічного розвитку та регіональної безпеки є запорукою відновлення миру 

в Україні. 

Реформування системи забезпечення національної безпеки визначено 

головним пріоритетом держави відповідно до Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015. 

У травні 2015 р. прийнято нову редакцію Стратегії національної безпеки 

України, яка передбачає створення нової системи забезпечення національної 

безпеки України, що здатна протистояти російській загрозі та має 

довгостроковий характер, враховує докорінні зміни у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі України [3]. 

Національна безпека будь-якої держави внаслідок своєї 

багатокомпонентності потребує спеціальної системи її забезпечення, основним 

http://www.rada.gov.ua/
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призначенням якої є виконання певних дій, спрямованих, перш за все, на захист 

національних цінностей і реалізацію національних інтересів. Система 

забезпечення національної безпеки виступає як організаційна система 

державних і недержавних інституцій, інших суб’єктів, які покликані 

вирішувати завдання забезпечення національної безпеки у визначений 

законодавством спосіб. Метою її функціонування є організація процесу 

управління загрозами і ризиками, за якого державними і недержавними 

інституціями та окремими особами гарантується збереження і зміцнення 

національних цінностей, захист і прогресивний розвиток національних 

інтересів шляхом своєчасного виявлення, попередження, локалізації, 

нейтралізації, подолання внутрішніх і зовнішніх загроз, а також забезпечення 

ефективного функціонування самої системи забезпечення національної безпеки 

та її складових [2, с. 6]. 

Моніторинг загроз національній безпеці держави потребує використання 

показників (індикаторів), що характеризують фактично всі її аспекти. 

Критеріями для визначення індикаторів національної безпеки України 

можуть бути такі: 

– реальні та потенційні загрози національній безпеці; 

– цілі та правова база, що визначаються в Конституції України, новій 

редакції Стратегії національної безпеки України, законах України «Про 

основи національної безпеки України», «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики»; 

– застосовувані засоби, що спрямовуються на захист основних 

об’єктів і сфер національної безпеки: людини і громадянина – їхніх 

конституційних прав і свобод; суспільства – його духовних, морально-

етичних, культурних, історичних, інтелектуальних і матеріальних 

цінностей, інформаційного та навколишнього природного середовищ, 

природних ресурсів; держави – її конституційного ладу, суверенітету, 

територіальної цілісності й недоторканності. 

– стратегічні рішення, які вимагають не лише добре продуманого та 

комплексного аналізу всіх загроз, а й конкретних варіантів рішень у вкрай 

політизованому українському суспільстві [1, с. 51-52]. 

Ефективність функціонування системи забезпечення національної безпеки 

має характеризуватися певними параметрами, вихід за межі яких свідчить про 

відхилення від норми. Основними показниками, які можуть характеризувати 

стан і ефективність функціонування системи забезпечення національної 

безпеки, є: 1) показники (індикатори) стану національної безпеки; 2) 

ефективність функціонування самої системи забезпечення національної безпеки 

і, передусім, сектору безпеки і оборони [2, с. 6]. 

Показники (індикатори) стану національної безпеки характеризують 

наявність (відсутність) ризиків і загроз національній безпеці у різних сферах, 

дозволяють виявити загрозливі тенденції у безпековому середовищі. 

Визначення таких індикаторів та їх відхилень від порогових значень лежить в 

основі ефективної державної системи кризового реагування та прийняття 
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стратегічних рішень у сфері національної безпеки. 

Для оцінок стану національної безпеки за окремими сферами 

використовуються різні методики розрахунку відповідних показників 

(статистичні розрахунки, експертні оцінки, соціологічні опитування тощо), а 

також різні часові періоди для визначення тих чи інших показників. Оцінка 

стану здійснюється за такими основними сферами: воєнна безпека, державна 

безпека, внутрішньополітична безпека, економічна безпека, соціальна безпека, 

енергетична безпека, інформаційна безпека, кібербезпека, зовнішньополітична і 

міжнародна безпека та ін. 

В рамках системи забезпечення національної безпеки доцільно виокремити 

її функціональні підсистеми, що забезпечують виконання завдань щодо 

забезпечення національної безпеки України, а саме: інституційну, 

організаційно-управлінську, прогнозно-проектувальну, фундаментальну 

(основоположну), культурно-ідеологічну, комунікативну. Ці підсистеми 

функціонують як самостійні складові системи забезпечення національної 

безпеки, що керуються формальними (державними) структурами. Однак, для 

забезпечення функціональної єдності системи забезпечення національної 

безпеки України алгоритм управління повинен включати додаткову підсистему 

неформальної самоорганізації, що “запускає” функціонування решти підсистем. 

Тобто, функціональна структура системи забезпечення національної безпеки за 

рахунок створення каналу “комунікативна підсистема (неформальний 

контроль) – суб’єкти управління” зумовлює задіяння механізму неформальної 

самоорганізації, що функціонує паралельно з формальними структурами в 

рамках моделі “партисипаторного” управління [4]. 

Загалом оцінка ефективності функціонування системи забезпечення 

національної безпеки і, передусім, сектору безпеки і оборони, має непересічне 

значення, оскільки від стану суб’єктів цього сектору і взаємодії між ними 

багато в чому залежить спроможність держави виконувати свої функції щодо 

забезпечення національної безпеки і оборони. Оцінка стану національної 

безпеки і ефективності системи забезпечення національної безпеки має важливе 

значення для процесів планування і прогнозування у сфері національної 

безпеки, а також є основою для визначення пріоритетів держави та прийняття 

стратегічних рішень з питань забезпечення національної безпеки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Фінансова-економічна нестабільність в черговий раз доводить важливість 

підвищеної уваги НБУ до руху фінансових потоків у вітчизняній банківській 

системі, до перетворення заощаджень у ефективне джерело внутрішніх 

інвестицій та до повернення довіри громадян до різного роду банківських 

послуг. Це, у свою чергу, залежить від ефективного функціонування 

національної платіжної системи, адже саме остання є «кровоносною системою» 

усієї банківської системи України і основою забезпечення безперебійності 

платежів між усіма суб’єктами господарювання. 

Зміни, які відбулися у вітчизняній банківській системі у напрямку 

розширення обсягів грошового обороту, підвищення частки його безготівкової 

форми, змушують науковців-експертів все більшу увагу приділяти розвитку 

національної платіжної системи.  

Слід зазначити, що сучасна платіжна система України складається з таких 

компонентів: системи електронних платежів Національного банку України; 

систем автоматизації роботи банків (так звані програмні комплекси 

«Операційний день банку»;  внутрішньобанківських платіжних систем; систем 

«клієнт – банк» для розрахунків між клієнтом банку та банком в електронній 

формі.  

Так, станом на 01.09.2015 на території України здійснювали діяльність 

26 систем переказу коштів, створених резидентами, з яких: 20 систем переказу 

коштів, створені банками, у тому числі: сім міжнародних та 

внутрішньодержавних систем; тринадцять  внутрішньобанківських систем; 

шість – небанківськими установами України. 

 Також на території України функціонували 20 міжнародних систем 

переказу коштів, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є банки 

України, небанківські фінансові установи та УДППЗ “Укрпошта”. Усього у 

2014 році з використанням внутрішньобанківських, внутрішньодержавних і 

міжнародних систем переказу коштів, створених як резидентами, так і 

нерезидентами, було переказано:  

− у межах України: 50 099,3 млн. грн.; 

− в Україну: 3 884,9 млн. дол. США (в еквіваленті); 

− за межі України: 644,6 млн. дол. США (в еквіваленті) [1]. 

Згідно з даними НБУ [1], станом на 01.07.2015 в Україні функціонує 140 

банків, що є членами платіжних систем (83,3% від загальної кількості банків в 

Україні), 50 264 тис. осіб є держателями платіжних карток, в обігу – 69 939 тис. 

платіжних карток, термін дії яких не закінчився, працюють 38942 банкомати і 

195 979 термінали, з яких 192331 торговельний термінал і 28 891 – банківський. 

Також  слід зазначити, що за останні 10 років обсяг операцій з використанням 
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платіжних карт збільшився в 75 разів (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Обсяг операцій з використанням платіжних карт комерційними 

банками України за 2006-2015рр. 
Джерело: [1]. 
 

Досліджуючи розвиток сучасної платіжної системи, особливу увагу слід 

звернути на поточний стан Національної системи масових електронних 

платежів (НСМЕП), яка була  створена НБУ 22 листопада 2004 р. Дана система 

платежів призначена для обліку і здійснення обігових операцій фізичних та 

юридичних осіб при використанні різного роду платіжних інструментів. 

Станом на 01.01.2015 членами НСМЕП є Національний банк України, 59 

комерційних банків та 16 небанківських установ. 

Слід зазначити, що подальший розвиток національної системи масових 

електронних платежів дозволить прискорити здійснення розрахунків та обігу 

коштів, зменшити документообіг, знизити вірогідність фальсифікації 

міжбанківських розрахункових документів, посилити контроль за станом 

грошової маси в державі, знизити збитки держави та підприємців від низької 

швидкості виконання розрахунків та використання підроблених платіжних 

документів; підвищити можливості комерційних банків і Національного банку 

України контролювати здійснення платежів. 

Отже, з метою вдосконалення розвитку національної платіжної системи, 

Національному банку України, як основному регулятору, слід прикласти 

чимало зусиль у напрямку підвищення її ефективності та надійності. В той же 

час важлива роль відводиться і комерційним банкам, які, для того, щоб 

підвищити довіру до вітчизняної банківської системи, повинні: розширювати 

доступ до рахунків через філіальні мережі електронного банківського 

обслуговування (банкомати і схеми Інтернет-банкінгу), а також перелік 

роздрібних платіжних інструментів; надавати розширений спектр новітніх 

банківських послуг; розвивати внутрішнє управління рахунками і системами 

обробки платежів;  вдосконалювати механізми платіжної інфраструктури тощо. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСНОВНІ СКЛАДОВІ 

В умовах сьогодення економіка України переживає складний період, 

оскільки відбуваються трансформаційні процеси, пов'язані з подоланням 

кризових явищ в економічній та політичній сферах.  

Низька інвестиційна активність, недосконалість чинного законодавства, 

світова криза створюють загрози для підприємств, які можуть призвести до 

втрати платоспроможності, збитковості чи навіть банкрутства. Якісна система 

управління, особливо система фінансового менеджменту, що відображає рівень 

фінансово-економічної безпеки підприємства (ФЕБП) є запорукою успішного 

розвитку та функціонування будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності. 

 З огляду на це, актуальним є питання забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємств та їх економічного зростання. Без 

досягнення відповідного ступеня ФЕБП стає неможливим забезпечення 

відповідного рівня економічного зростання економіки країни загалом. 

Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

базується на відповідному механізмі її управління, під яким розглядають 

сукупність станів та процесів, з яких складається управління щодо протидії 

небезпекам, загрозам та ризикам [1, с.145]. 

Фінансова безпека підприємства є складним, динамічним явищем і 

потребує розробки такого механізму її забезпечення, який би враховував усі її 

характеристики та умови функціонування суб’єкта господарювання.  

Функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки має бути 

спрямоване на: визначення фінансових інтересів суб’єкта господарювання, які 

потребують захисту в процесі його функціонування; виявлення на ранніх 

стадіях загроз, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які не дозволяють 

суб’єкту господарювання реалізувати фінансові інтереси; розробку та 

реалізацію системи заходів щодо нейтралізації загроз фінансовим інтересам 

суб’єкта господарювання та недопущення можливих фінансових збитків [2, 

с.340]. 

Належний стан фінансової безпеки досягається підприємством тільки у 

випадку узгодженості його фінансових інтересів з інтересами суб’єктів 

зовнішнього середовища. Виходячи з цього, забезпечення фінансової безпеки 

підприємства має розглядатися як процес реалізації заходів щодо недопущення 

(попередження) можливих фінансових збитків у поточному та перспективному 

періоді. Фінансових збитків підприємство може зазнати, якщо: система 

http://www.prostobank.ua/plastikovye_karty
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управління фінансово-економічною безпекою підприємства побудована таким 

чином, що не може передбачати загрозу до її виникнення; менеджмент 

підприємства неспроможний попередити негативні наслідки виявлених загроз 

та небезпек; суб’єкти управління фінансовою безпекою намагаються вирішити 

проблему, але їх дії не призводять до позитивного результату [3]. 

Зокрема, М.М. Єрмошенко, розглядаючи компоненти механізму 

управління ФЕБП, пропонує виокремлювати такі його складові: економічні 

закономірності, мету і завдання управління, функції, організаційну структуру, 

принципи управління, методи управління, кадри управління, техніку і 

технологію управління, критерії оцінки ефективності системи управління [4]. 

Використовуючи різні підходи, а також узагальнення сутності і складу 

механізму управління, наведених у наукових працях, до складу механізму 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства, на нашу думку, 

можна віднести такі елементи (складові):  

- сукупність фінансових інтересів підприємства;  

- функції, принципи і методи управління;  

- організаційну структуру;  

- управлінський персонал;  

- техніку і технології управління;  

- фінансові інструменти;  

- критерії оцінювання рівня фінансової безпеки.  

Важливим аспектом дослідження механізму управління фінансово-

економічною безпекою підприємства є аналіз функцій, які реалізовує цей 

механізм. До функціональної структури механізму управління фінансово-

економічною безпекою можна віднести такі основні функції управління:  

- планування, включаючи програмування і прогнозування (розробка 

оперативних та стратегічних планів, концепцій та програм розвитку, прогнозів); 

- організацію і регулювання (вироблення і реалізація управлінських 

рішень; розробка і використання фінансових інструментів);  

- стимулювання (використання економічних та соціально-психологічних 

методів управління; зростання ефективності праці);  

- контроль у складі обліку, аналізу і аудиту (формування контрольно-

аналітичної інформації виконання планів, програм; аудит стану фінансової 

безпеки підприємства). 

Фінансово-економічна безпека виступає як основний елемент і чинник 

формування економічної безпеки підприємства. Забезпеченню фінансової 

безпеки повинна приділятися особлива увага на кожному підприємстві. 

Наявність великої кількості загроз вимагає розробки та реалізації дієвих заходів 

із забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Механізм 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є невід’ємною 

частиною системи його економічної безпеки. 

Таким чином, під механізмом управління фінансово-економічною 

безпекою слід розуміти сукупність станів та процесів, з яких складається 

управління щодо протидії небезпекам, загрозам і ризикам. Процес управління 
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фінансово-економічною безпекою підприємства потребує розроблення 

відповідного механізму, складовими якого є сукупність фінансових інтересів 

підприємства, організаційна структура й управлінський персонал, техніка і 

технологія управління, функції, принципи і методи управління, фінансові 

інструменти, критерії оцінки. Потрібно покращувати систему управління та 

контролю на підприємстві для досягнення сталого й ефективного розвитку 

підприємства.  

В Україні проблемою управління фінансово-економічною безпекою 

підприємств займаються недостатньо та не комплексно, оскільки основна увага 

на рівні держави приділяється фінансовій безпеці, а на рівні підприємства — 

антикризовому управлінню. Останнє стає необхідним, коли підприємство вже 

опинилося у стані фінансової небезпеки, головне ж завдання полягає в тому, 

щоб не допустити цього та сформувати комплекс відповідних дієвих заходів. 
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ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА УМОВИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В сучасних умовах діяльність страховиків зазнає негативного впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ, що знижує їх здатність 

відповідати за своїми зобов’язаннями. У зв’язку з цим, набуває актуальності 

питання про зміцнення фінансової надійності страховиків як однієї з 

обов’язкових умов забезпечення ефективного страхового захисту 

страхувальникам і застрахованим особам. 

Фінансова надійність страховика – це здатність своєчасно і в 

передбаченому обсязі виконувати взяті на себе поточні та майбутні фінансові 

зобов’язання за договорами страхування та перестрахування (перед 

страхувальниками, страховими посередниками, брокерами, цедентами, 

перестраховиками, об’єднаннями страховиків), перед акціонерами, кредитними 

установами, фінансовими організаціями, інвестиційними організаціями, 
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бюджетом.  

Виокремлюють, здебільшого, шість головних умов, які у сукупності своїй 

забезпечують фінансову надійність страхової компанії [1]: 

 достатній власний капітал; 

 формування збалансованого страхового портфеля; 

 достатні страхові резерви; 

 ефективна тарифна політика; 

 ефективне управління активами; 

 перестрахування. 

На початкових етапах розвитку страхової організації фінансова надійність 

забезпечується здебільшого за допомогою статутного капіталу, а в подальшому 

– за допомогою також інших елементів власного капіталу, зокрема резервного 

капіталу, вільних резервів, нерозподіленого прибутку. З розвитком страхової 

діяльності зростає роль таких чинників, як збалансований страховий портфель, 

тарифна політика, достатність страхових резервів, ефективне управління 

активами, обґрунтоване перестрахування. 

Якщо страхова компанія не в змозі сформувати страховий портфель (тобто 

зайняти свою нішу на ринку страхових послуг), то всі інші питання (в тому 

числі фінансова надійність) стають другорядними. Збалансований, стійкий 

страховий портфель – це результат зусиль страховика протягом не одного 

десятка років. Через це страхові портфелі більшості вітчизняних страхових 

компаній поки що важко назвати ідеальними. Структура страхового портфеля 

складається під впливом асортименту страхових послуг, тобто тих видів 

страхування, на проведення яких страховик отримав ліцензію. Особливе 

значення для формування страхового портфеля має оперативне реагування 

страховика на задоволення попиту на ті страхові послуги, які в ринкових 

умовах відповідають інтересам страхувальників. 

Страхові резерви є найважливішим чинником фінансової надійності 

страховика. Склад страхових резервів і їх обсяги залежать від здійснюваних 

страховиком видів страхування, строків дії договорів, рівномірності розподілу 

ризиків у часі. Сформовані за встановленими методами, саме вони 

відображають обсяг страхових зобов’язань. Джерелом формування страхових 

резервів є страхові премії. 

Іншою умовою забезпечення фінансової надійності страховика є 

формування виваженої тарифної політики.  

Тарифна політика – це цілеспрямована діяльність страховика з визначення, 

уточнення, впорядкування страхових тарифів з метою забезпечення поєднання 

інтересів учасників страхових відносин. 

Тарифну політику можна вважати ефективною, якщо тарифи на страхові 

послуги: забезпечують еквівалентність страхових відносин між страховиком та 

усією сукупністю страхувальників даного страховика; відповідають 

платоспроможному попиту страхувальників; є гнучкими, передбачають 

можливість розширення обсягу страхової відповідальності; забезпечують 

рентабельність страхових операцій; характеризуються достатньою стабільністю 
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протягом тривалого часу. 

Страхові тарифи мають бути обчислені таким чином, щоб надходження 

страхових премій постійно покривали видатки страховика і забезпечували 

деяке перевищення доходів над витратами. 

Для забезпечення фінансової надійності страховики повинні постійно 

здійснювати управління своїми активами. Складність процесу управління 

активами страховиків пов’язана з ризиковим характером їх діяльності, 

непередбачуваністю виникнення страхових випадків і розмірів пов’язаних з 

ними грошових виплат. Управління активами повинне забезпечити 

страховикам фінансову надійність, можливість здійснювати розрахунки за 

страховими та іншими зобов’язаннями і отримувати інвестиційний дохід. 

Водночас має бути досягнуто збереження або збільшення вартості активів. 

Специфічним методом забезпечення фінансової надійності страховика є 

обґрунтоване перестрахування. Перестрахування – це передача частини 

відповідальності страховика за певну плату іншому страховику 

(перестраховику). Така передача частини ризику від одного страховика до 

іншого фактично означає вирівнювання страхових сум, на які застраховані 

різноманітні об’єкти. Вирівнювання ж страхових сум веде до оптимізації та 

збалансування страхового портфеля, а, отже – до підвищення стійкості та 

платоспроможності страховика при здійсненні страхових операцій. 

Перестрахування дає змогу брати на страхування дуже дорогі та унікальні 

ризики, сприяє запровадженню та поширенню нових видів страхування без 

додаткової загрози фінансовій надійності страховика. 

Таким чином, фінансова надійність є результатом інтегрованої взаємодії 

багатьох чинників (достатній власний капітал, формування збалансованого 

страхового портфеля, достатні страхові резерви, ефективна тарифна політика, 

ефективне управління активами, перестрахування), які сукупно створюють 

відповідні гарантії виконання страховиком своїх фінансових зобов’язань. 
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ВПЛИВ ЗМІН НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ" НА МЕТОДИКУ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Для успішного функціонування підприємств необхідно, щоб система 
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управління ними була адекватна зовнішньому середовищу, а це можливо за 

наявності відповідного інформаційного забезпечення. Особливо важливу роль в 

управлінні господарюючими суб'єктами відіграє фінансова звітність, яка є 

основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства. 

На сьогодні форми фінансової звітності за своїм змістом наближені до 

вимог міжнародних стандартів. У той же час окремі зміни в структурі основних 

форм звітності дещо ускладнили процедуру аналізу фінансового стану суб'єктів 

господарювання. Як наслідок, можлива різна інтерпретація інформації 

фінансової звітності, що, в свою чергу, може привести до управлінських 

помилок. А тому для успішного управління підприємством необхідно 

враховувати зміни, що відбуваються в законодавстві в частині інформаційного 

забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. 

Вагомий внесок у дослідження проблем методичного та інформаційного 

забезпечення аналізу фінансового стану підприємств зробили вітчизняні 

науковці, зокрема К.В. Безверхий [1], В.І. Воськало [2], Л.О.Рубан [4], 

О.П.Фещенко [5] та інші. 

Однак, незважаючи на значні дослідження науковців, ця проблема не 

втрачає актуальності й сьогодні у зв'язку із змінами НП(С)БО 1 та деяких інших 

стандартів, що зумовило необхідність внесення суттєвих коректив у методику 

фінансового аналізу. 

Слід зазначити, що з введенням в дію у 2013 році нової редакції НП(С)БО 

1 склад фінансової звітності не змінився, однак у той же час суттєво змінилась 

її структура, що позначилося на методиці проведення фінансового аналізу [3]. 

Основою інформаційного забезпечення для проведення аналізу 

фінансового стану підприємств є Баланс та Звіт про фінансові результати, 

кожна з цих форм отримала другу назву – Звіт про фінансовий стан та Звіт про 

сукупний дохід відповідно. На перший погляд, кількість статей у звітності 

зменшилась, однак якщо звернутись до додатку 3 НП(С)БО 1, то більшість цих 

статей залишились. Також змінилась кількість та назви розділів зазначених 

форм фінансової звітності. 

Щодо Балансу, то в активі витрати майбутніх періодів з окремого розділу 

стали статтею у складі "Оборотних активів", що на нашу думку порушує 

побудову цього розділу за принципом зростання ліквідності активів та викликає 

розбіжності при розрахунку показників ліквідності та фінансової стійкості 

підприємств. Слід зазначити, що зміни в структурі статей балансу, призвели до 

того, що нові статті викликають суперечки відносно своєї приналежності до 

певної групи активів, що виділяються для оцінки ліквідності балансу. 

На сьогодні зміни торкнулися і доходів майбутніх періодів, що 

відображаються не окремим розділом пасиву, а приєднані до статей ІІІ розділу 

"Поточні зобов'язання та забезпечення". Також ІІ та ІІІ розділ пасиву тепер 

об’єднано в один під назвою "Довгострокові зобов'язання та забезпечення", що 

слід розцінювати як позитивний момент для інформаційного забезпечення 

фінансового аналізу.  

Нововведенням у Балансі є введення в активі ІІІ розділу "Необоротні 
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активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" та в пасиві ІV розділу 

"Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 

та групами вибуття". Позитивним моментом можна вважати зміни в пасиві 

Балансу, пов'язані з чіткішим розмежуванням довгострокових та поточних 

зобов'язань, що дозволило спростити процедуру читання балансу та розрахунок 

власного оборотного капіталу. Негативним у той же час можна вважати 

укрупнення статті "Гроші та їх еквіваленти", які тепер відображаються 

загальною сумою без їх поділу на валюти. А також укрупнення статті "Запаси" 

та включення до її складу інформації про окремі елементи запасів, яка 

необхідна для потреб розрахунку показників ліквідності, фінансової стійкості 

підприємства та оборотності окремих складових активів. Таке укрупнення 

окремих статей фінансової звітності значно обмежило інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. 

Зміни, що відбулися в Звіті про фінансові результати, теж ускладнили 

процедуру проведення фінансового аналізу. Тому що за нової форми відсутня 

інформація щодо суми доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), яка є 

необхідною для розрахунку окремих показників рентабельності та ділової 

активності підприємства. У зв'язку з чим постає необхідність використання в 

аналізі облікових даних за рахунком 79 "Фінансові результати". Позитивним 

можна вважати також введення у Звіт про фінансові результати ІІ розділу 

"Сукупний дохід", в якому відображають зміни у власному капіталі 

підприємства, які виникають внаслідок переоцінки необоротних активів та за 

накопиченими курсовими різницями.  

Інші форми звітності, а саме Звіт про рух грошових коштів та Звіт про 

власний капітал суттєвих змін не зазнали, а зміни які відбулися в їх структурі 

не мають істотного впливу на методику оцінки фінансового стану суб'єктів 

господарювання. 

Отже, відповідно до прийнятих змін, у фінансовій звітності більшість 

статей показуються в узагальненому виді. А внесені зміни до структури 

фінансової звітності підвищують якість звітної інформації та наближують її до 

вимог міжнародних стандартів, однак істотно обмежують інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. Як наслідок, для об'єктивної оцінки 

фінансового стану підприємств окрім стандартних форм фінансової звітності 

слід використовувати додаткові джерела інформації, що уповільнює процедуру 

фінансового аналізу та робить її більш трудомісткою для внутрішніх 

користувачів фінансової інформації. 
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КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Кредитування відіграє важливу роль на ринку банківських продуктів і 

послуг є не від’ємною його складовою. Даний ринок забезпечує відповідні 

умови для руху кредитів у ті сфери економіки країни, в яких вони 

використовуватимуться найдоцільніше. Тому формування ефективного 

кредитного портфеля, який охоплює усі банківські позики, відповідає 

завданням, що прописані у кредитній політиці банку та дозволяє йому 

контролювати свою позицію на ринку. 

Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх 

кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі 

балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова 

частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та відповідний рівень 

ризику [3]. 

Структура кредитного портфеля банку залежить від суб’єктів 

кредитування (юридичні та фізичні особи); стану обслуговування боргу 

(високий, добрий, задовільний, слабкий, незадовільний); класу боржника (клас 

боржника – юридичної особи (від 1 до 9) визначається в залежності від 

отриманого значення інтегрального показника фінансового стану боржника з 

урахуванням величини підприємства); категорії якості кредиту (від І до V, з 

урахуванням стану обслуговування боргу та класу боржника – юридичної 

особи); показника ризику кредиту, який залежить від фактичних значень 

інтегрального показника фінансового стану боржника-юридичної особи, 

коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту боржника – юридичної особи, 

ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, рейтингів боржника – 

юридичної особи та інших подій та обставин, що можуть вплинути на 

своєчасність та повноту погашення боргу; видів економічної діяльності; валюти 

кредитування; строків кредитування тощо [1,2]. 

На конкурентоспроможність кредитного портфеля банку впливають такі 

чинники: ризикованість, ліквідність, дохідність, швидкість відновлення та 

ступінь оновлення кредитного портфеля [3]. 

Проте, зважаючи на важку економічну ситуацію в країні сьогодні, варто 

звернути увагу саме на стан кредитного портфеля банків України (табл. 1) та 

проблему низької якості кредитів, вирішення якої в основному лягає на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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регуляторів і топ-менеджерів українських банків.  

Таблиця 1 

Динаміка кредитного портфеля банків України 

 за 2000-2014рр.(станом на 01.01) 
млн. грн. 

Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Кредитний 

портфель 

банків 

України  

 
 

23637 

 
 

41421 

 
 

46736 

 
 

62503 

 
 

87519 

 
 

18552 
 

 
 

245523 

 
 

430052 

 

741816 

 

 

750536 

 

 

8400308 

 

 

813864 

 

 

694381 

 

 

7799228 

 

 

873611 

 

Джерело: складено на основі [2] 
 

Відновлення структури банківських активів після фінансової кризи 2008-

2009 років було перервано різким погіршенням ситуації з поверненням позик 

внаслідок девальвації гривні, анексії Криму і розгортання військового 

конфлікту на Донбасі [2]. 

Дані табл. 1 свідчать про те, що протягом 2000-2014рр. відбувалось 

поступове зростання кредитного портфеля банків України, проте значне його 

зростання відбулось у 2003-2004рр.,  2007-2008рр., 2010р. та 2013-2014рр., а 

найбільший його обсяг склав у 2015 р. – 873611млн. грн. Зниження обсягів 

кредитного портфеля банків України спостерігалось у 2000р., 2005р., 2011р. та 

2012р., а найменший зафіксовано у 2000р. – 23637млн. грн., що пов’язано із 

зміною зовнішніх факторів впливу на ринок банківських продуктів і послуг. 

Варто зазначити, що за складних економічних умов відбувається  

зменшення темпів росту наданих кредитів фізичним та юридичним особам, 

особливо в іноземній валюті. Так, кількість наданих кредитів юридичним 

особам за останні три роки склала, у 2012р. – 560766млн.грн. з яких 36,5% в 

іноземній валюті, у 2013р. – 654146млн.грн., а частка в іноземній валюті – 

35,7%, станом на 01.01.2015р. склала 145792млн.грн., з них41,1% в іноземній 

валюті, а фізичним особам 2012р. – 133616млн.грн. де частка в іноземній 

валюті 39,7%, 2013р. – 145082млн.грн. з яких 29,2%, у 2014р. – 727819млн.грн, 

в тому числі в іноземній валюті 47,4%, що пов’язано із економічною кризою в 

країні, інфляцією, коливаннями курсу валют, зменшенням довіри клієнтів до 

банку тощо. 

Отже, кредитний портфель комерційного банку формується із 

різноманітних виданих позик під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 

впливу та відображає ризикованість та ефективність діяльності банківської 

установи. Тому важливим для комерційних банків є формування надійного 

кредитного портфеля відповідно до його кредитної політики. Також це 

взаємопов’язано із конкурентними можливостями банківських установ на 

ринку та охоплення як найбільшої кількості користувачів кредитними 

операціями і послугами. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ 

В умовах сьогодення ліквідність банківської установи є базовою 

передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і 

банківською системою в цілому, забезпечення їх фінансової 

стійкості,надійності та конкурентоспроможності. Надлишкова чи недостатня 

ліквідність негативно впливає на економічні відносини на мікро- та макро-

рівнях. З огляду на це, ефективне управління ліквідністю є необхідною умовою 

забезпечення безперебійної роботи банку, оптимального розподілу і 

використання банківських ресурсів. 

На сьогоднішній день однією з найгостріших проблем банківської системи 

України є формування та збереження ліквідності комерційних банків України. 

Ліквідність банківської системи – це динамічний стан, який забезпечує сво-

єчасність, повноту та безперервність виконання всіх грошових зобов’язань 

банківської системи країни, характеризує рівень її надійності та достатність 

коштів відповідно до потреб розвитку економіки [2]. Це означає, що для 

стабільного функціонування та розвитку економіки країни «здорова» 

банківська система має дуже важливе значення. Ліквідність банківської та 

стабільність грошово-кредитної системи в цілому забезпечується значною 

мірою ліквідністю окремих комерційних банків. З іншого боку ліквідність 

банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої зобов’язання не 

тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат. 

Враховуючи тісні зв’язки між комерційними банками країни криза одного 

комерційного банку може негативно вплинути на інші «здорові» банки та, у 

випадку відсутності адекватної реакції на ситуацію, що склалася з боку 

центрального банку країни, який є регулятором та гарантом стабільності 

банківської системи, може поступово призвести до падіння довіри клієнтів і 

краху банківської системи в цілому. Крім того ще одним важливим фактором 

формування ліквідності комерційних банків є довіра до них з боку фізичних та 

юридичних осіб, оскільки паніка серед вкладників, яка спричиняє відтік 

депозитів з комерційних банків, є одним з найнебезпечніших чинників, які 

негативно впливають на стан ліквідності банківської системи. Вкладники 

будуть нести свої заощадження у депозитні корпорації країни лише у тому 

випадку, якщо вони будуть відчувати впевненість у надійності цих установ та 
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захищеності своїх коштів. Ліквідність банку з точки зору клієнта – це 

можливість отримати свої кошти одразу після закінчення строку вкладу або у 

будь-який інший потрібний їм момент[3, с. 205].  

У свою чергу для кожного окремого комерційного банку ліквідність 

знаходиться в обернено пропорційному зв’язку із прибутковістю. Чим більше 

активів банк тримає в ліквідній формі, тим менша їх частина залишається для 

отримання доходів, і навпаки. Між ліквідністю та прибутковістю активів існує 

обернена залежність – найбільш ліквідні активи є найменш прибутковими. Для 

банку загальною основою ліквідності є прибутковість його діяльності та 

здійснюваних операцій. Банк завжди має певні витрати, пов’язані з 

використанням залучених коштів, адміністративно-господарські та інші. За 

умови нормальної, безперебійної банківської діяльності всі витрати банку 

покриваються його доходами від активних операцій. В іншому випадку збиток 

покривається за рахунок частини власного капіталу, що призводить до 

неможливості виконувати поточні та строкові зобов’язання перед своїми 

кредиторами, тобто банк буде втрачати свою ліквідність. 

Ліквідність банків є важливим критеріальним показником, який 

характеризує рівень забезпечення ресурсами банку його активних вкладень та 

дотримання «золотого банківського правила», суть якого полягає у 

необхідності дотримання величини і строків фінансових вимог розмірам і 

строкам його зобов’язань та основним фактором, який визначає можливості 

банку відповідати за власними платіжними зобов’язаннями, що узгоджується з 

інтересами вкладників і позичальників. 

Згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні 

ліквідність визначається як «здатність банку забезпечити своєчасне виконання 

своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і 

сумами погашення розміщених активів, а також строками і сумами інших 

джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати)» [1]. 

Порушення ж збалансованості між строками і сумами призводить до втрати 

ліквідності і спричинює підвищений ризик банківських операцій, який не 

завжди виправданий вищим рівнем прибутковості. Дотримання "золотого 

банківського правила" забезпечується шляхом підтримання динамічної 

рівноваги пасивів і активів з постійним заміщенням коштів, які вибувають із 

складу ресурсів, новими. 

Отже, основним у забезпеченні ліквідності є строки і суми залучених та 

розміщених коштів. Строки у свою чергу визначають вид, специфіку та 

структуру вимог та зобов’язань банку. Разом з тим, структура вимог та 

зобов’язань банку впливає на рівень ризикованості та у 

підсумку - прибутковості банківських операцій. 

Отже, маємо циклічну взаємопов’язану послідовність: ліквідність – 

платоспроможність – ресурси – активи – доходи – прибуток. З цієї 

послідовності не можна викинути жодної ланки. Якщо банк не буде ліквідним, 

він не буде платоспроможним, у такий банк клієнти не понесуть свої гроші, які 

не зможуть перетворитися в активи, через що банк недоотримає дохід, без 
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доходу у банку не буде прибутку і можливості платити за своїми 

зобов’язаннями, оскільки такий банк втратить можливості додатково залучати 

ресурси, отримувати кредити чи емітувати свої цінні папери для збільшення 

статутного капіталу, бо це буде економічно не виправданим. Фінансово 

грамотні клієнти не вкладуть свої кошти в такий банк, не куплять його акції та 

не дадуть йому кредит, оскільки зрозуміють, що є високий ризик того, що їхні 

кошти не тільки можуть не принести їм доходу, а й взагалі можуть до них не 

повернутися через неплатоспроможність банку. Звідси випливає, що ліквідність 

банку є однією з основних елементів його діяльності, з неї починається процес 

банківництва і нею повинен закінчуватися, причому кожен етап системи 

повинен бути реалізованим. Також є варіант, коли банк буде працювати, якщо і 

не буде отримувати прибуток, але при цьому і не отримуватиме збитку, тобто 

працюватиме в нульовий фінансовий результат. Але без прибутку 

втрачатиметься вся суть комерційної діяльності та загальна ідея роботи банку. 

Низька ліквідність також має суттєве значення в передбаченні дефолтів. 

Так, показники поточної ліквідності більшості проблемних банків (за винятком 

ліквідованих через відмивання коштів) були нижчими за середньосистемні на 

початок кварталу запровадження тимчасової адміністрації. НБУ за 4 квартал 

2014 року надав банкам рефінансування та стабілізаційних кредитів на 66,4 

млрд. грн. Сумарно за 2014 сума рефінансування перевищила 200 млрд. грн. 

Але у підсумку проблем з ліквідністю протягом року не відчували лише 

державні банки та банки, що входять до великих європейських фінансових груп 

[4]. 

Отже, ліквідність банківської системи є складним і динамічним явищем, 

що безпосередньо залежить від загального стану економіки та при цьому може 

виступати і однією з серйозних причин поглиблення економічної кризи. Для 

підвищення рівня ліквідності банківської системи необхідно впровадити 

ефективну та виважену депозитну політику, а саме скасувати оподаткування 

доходів за вкладами,прив'язку максимальних процентних ставок винагороди із 

залучених депозитів (вкладів)фізичних осіб, а також обмеження отримання 

готівкових коштів за вкладами. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ВИДИ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

Комерційні банки виступають специфічними установами, що мобілізують 

вільні кошти, спрямовуючи їх у ті сфери національної економіки, які їх 

потребують. Здійснення активних банківських операцій має суттєве значення 

для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. 

Збалансоване зростання обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною 

умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку 

банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України. 

Активні операції -  це економічні ресурси, що перебувають у 

розпорядженні банку, використання яких має принести в майбутньому дохід. 

Активи виступають у вигляді основних засобів, готівки в національній або 

іноземній валюті в касі банку, заборгованості за позиками, цінних паперів, які 

перебувають у портфелі банку тощо [21, с. 39]. 

С. Халява дає наступне визначення банківським операціям: „Активні 

операції комерційних банків – це сукупність кредитних, інвестиційних та інших 

операцій, пов’язаних із розміщенням залучених та власних ресурсів банку” 

[4, с. 23]. 

А.М.Мороз відносить до складу активних операцій лише кредитні та 

інвестиційні операції, що є не досить точним визначенням [3, с. 89]. 

В. Грушко вказує на те, що активні операції комерційних банків — це 

діяльність, пов'язана з розміщенням власних і залучених ресурсів з метою 

отримання прибутку [1, с. 24]. 

Таким чином, різні трактування активних операцій комерційних банків по 

різному оцінюють їх склад, однак принциповим залишається визначення суті 

активних банківських операцій як операцій по розміщенню власних і залучених 

коштів. Відмінності полягають лише в уточненні напрямків та форм 

розміщення даних коштів [2, с. 41]. 

Крім кредитних операцій до активних операцій комерційних банків можна 

віднести операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у 

депозити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності.  

До основних активних операцій банку відносять: 

Позичкові (включаючи факторингові та лізингові угоди) — приносять 

основну частину прибутків. 

Інвестиційні — вкладення банківських ресурсів у цінні папери або 

придбання прав на спільну господарську діяльність. 

Депозитні — створення: поточних і тривалих резервів платіжних коштів на 

рахунках у НБУ й інших комерційних банках, залишку касової готівки в 

самому банку, а також вкладення у високоліквідні цінні папери (ОВДП). 

За рівнем прибутковості активів виділяють: 
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- неприбуткові — кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, касова 

готівка; 

- дохідні — кошти на кореспондентському рахунку в інших банках, 

вкладення в ОВДП. 

До інших активних операції банку відносять операції з іноземною 

валютою, дорогоцінними металами. 

Активні операції забезпечують прибутковість і ліквідність банку, тобто 

дозволяють досягти дві головні цілі діяльності комерційних банків. Банк 

вважається ліквідним, якщо він має можливість залучати грошові кошти за 

прийнятною ціною тоді, коли вони потрібні. Тобто банк повинен у будь-який 

час мати змогу задовольнити вимоги своїх клієнтів про зняття грошових коштів 

з їхніх рахунків. 

Прибутковість комерційного банку відображає позитивний сукупний 

результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової та 

комерційної діяльності. Прибутковість банку є результатом оптимальної 

структури його балансу як у частині активів, так і пасивів та цільової 

спрямованості в діяльності банківського персоналу в даному напрямку. 

Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування капіталу та 

зростання ринкової вартості банку. Він необхідний для розширення та 

вдосконалення операцій і підвищення якості банківських послуг.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

В умовах економічної і політичної нестабільності в країні та подальшої 

інтеграційної спрямованості вітчизняний страховий ринок зазнає впливу 

численної кількості зовнішніх та внутрішніх загроз. Сьогодні ефективна 

діяльність страхової компанії, перш за все, пов’язана зі спроможністю 

страховика уникати та протидіяти негативним проявам зовнішніх та внутрішніх 

ризиків їх діяльності. З огляду на це, важливим завданням для страховиків є  

створення системи забезпечення фінансової безпеки, яка сприятиме мінімізації 

впливу негативних факторів та стане запорукою ефективного функціонування 

страхової компанії. 
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Фінансова безпека ринку страхових послуг, що залежить від багатьох 

об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників, перш за все 

визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю та 

ефективністю діяльності. Водночас вона зумовлена і реальним фінансовим 

станом господарюючих суб'єктів. Головне завдання системи управління 

фінансовою безпекою страховика – організація діяльності всіх служб компанії, 

спрямованої на забезпечення її фінансової стійкості, стабільного розвитку та 

прибутковості діяльності. Досягнення цих цілей визначається стратегією 

компанії, яка оформляється відповідною фінансовою політикою страховика і 

реалізується через застосування відповідних механізмів та інструментарію.  

Зокрема, фінансова безпека страхової компанії на думку О. О. Рубан 

характеризує такий її фінансовий стан, ключові характеристики якого за певний 

період часу є наближеними до середніх значень у довгостроковому періоді, 

який описує тенденцію розвитку фінансового становища страхової компанії[2]. 

З позицій Н. Г. Нагайчук фінансова безпека страховиків – це захищеність 

фінансових інтересів учасників страхових відносин на всіх рівнях і 

забезпеченість страхових компаній фінансовими ресурсами, достатніми для 

виконання відповідних зобов’язань і задоволення потреб власників та 

персоналу[1, с. 197]. 

Механізм управління фінансовою безпекою страховика покликаний 

забезпечити його фінансову стійкість і незалежність, формування максимально 

можливого фінансового потенціалу та ефективне його використання через 

оптимізацію бізнес-процесів, побудову системи індикаторів для ідентифікації 

загроз фінансовій стійкості та розробку програми заходів з їх уникнення, 

мінімізації та усунення наслідків. При цьому механізм має бути гнучким і легко 

адаптованим до змін зовнішнього і внутрішнього середовища страховика. 

Економічно безпечна страхова компанія з позицій Т. В. Яворської – це 

суб’єкт, що виважено підходить до здійснення своєї діяльності, оперативно 

реагує на будь-які ринкові невдачі, зовнішні та внутрішні загрози з метою їх 

мінімізації або уникнення. Формувати систему управління безпекою страхових 

компаній в країні мають відповідні структури влади, зокрема органи страхового 

нагляду, страхові компанії та їх об’єднання [3, с. 681]. 

В сучасних умовах успішне вирішення питань управління ризиком 

фінансової безпеки є важливим завданням у діяльності страхових компаній. Це, 

відповідно впливає на особливості формування системи фінансової безпеки 

страхових компаній, оскільки, по-перше, ризик фінансової безпеки є основною 

формою генерування прямої загрози не лише втрати страховиком стійкого 

становища, а й його банкрутства, по-друге, в умовах постійного залучення 

потенційних страхувальників, страховик запроваджує нові страхові продукти та 

технології їх продажу, які посилюють ризиковість страхового бізнесу, по-третє, 

зумовлене появою абсолютно нових технологій значне зростання масштабів та 

розширення сфер діяльності потенційних страхувальників, що, у свою чергу, 

спричиняє виникнення нових загроз і небезпек для страховика. 

В умовах сьогодення до негативних факторів, що дестабілізують стабільне 
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функціонування страхових компаній та негативно впливають на загальний 

рівень фінансової безпеки страхового ринку, відносять:низький рівень 

капіталізації страхових компаній України, недосконалу законодавчу базу, що 

стосується регулювання у сфері страхування, недостатню кількість ліквідних 

фінансових інструментів для ефективного інвестування фінансових ресурсів, 

неоднорідність розвитку страхового ринку, непрозоре державне регулювання, 

відсутність систематичних і ґрунтовних досліджень, а також необхідного 

обсягу статистичної інформації, непрозорість фінансової звітності більшості 

страхових компаній, низький рівень послуг багатьох страховиків та існування 

корупційних схем у страхуванні, використання страхування як механізму опти-

мізації податкового навантаження, низький рівень спроможності та 

незалежності регулятора, недосконале законодавче регулювання діяльності 

актуаріїв, аварійних комісарів, страхових агентів та брокерів. 

Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів позначається на низці обставин, які 

необхідно враховувати страховим компаніям в процесі формування фінансових 

стратегій: 

– рівень капіталізації грошових коштів у страхових резервах і прибутку, що 

впливає на конкурентний потенціал страхових компаній; 

– якість і вартість уживаних страхових технологій, які визначають 

конкурентні переваги страхових організацій; 

– структура власності і менеджменту, які визначають пріоритети діяльності 

страхових компаній, у тому числі утримання конкурентних стратегій; 

– платіжні можливості страхувальників, які впливають на розміри 

страхових портфелів і межі страхового поля страхових організацій; 

– органи страхового регулювання, контролю та нагляду, які впливають на 

кон'юнктуру і динаміку розвитку страхового ринку, що позначається на 

стійкості конкурентних переваг страховиків в рамках обраних ними 

конкурентних стратегій. 

Необхідно відмітити, що процес формування фінансових стратегій – 

досить трудомістка процедура, однак її значущість для страхових компаній 

набагато перевершує витрати на їх реалізацію. 

Отже, процес управління фінансовою безпекою страховика є складним та 

важливим процесом системи управління страховою організацією, що 

супроводжується низкою труднощів та вимагає належного контролю зі сторони 

менеджерів та фінансових аналітиків страхової організації. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

Одним з найважливіших завдань, яке постає перед кожною банківською 

установою є навчитися оцінювати ризики, відображати в управлінській 

інформації та свідомо керувати ними. Банківська діяльність зводиться до 

прийняття ризику і отримання за це відповідної економічної вигоди. Тобто 

процес управління ризиками спрямований на забезпечення отримання банком 

відповідної винагороди за прийняття ризику. Виключення становлять деякі 

ризики, щодо яких не існує взаємозв’язку між їх рівнем та величиною 

винагороди банку (наприклад, в Методичних вказівках з інспектування банків 

“Система оцінки ризиків” Національного банку України до таких ризиків 

віднесено юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний та операційно-

технологічний) [1]. 

Процес управління ризиком за своєю суттю є безперервним, його етапи 

змінюють один одного. Механізми захисту банку від ризиків складаються з 

поточного регулювання ризику та методів його мінімізації, що й обумовлює 

актуальність дослідження. Адже в економічній науці проблема структурування 

процесу управління ризиками на етапи також не повністю вирішена. Більшість 

сучасних дослідників ризик-менеджменту Л.О. Примостка,  М. П. Чуб, Г. П. 

Карчева, А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко [1; 2; 3] виділяють 

наступні етапи управління ризиком в банку: ідентифікація ризику, тобто 

виявлення його специфіки, прогнозування можливостей і особливостей 

реалізації, зміни ризику в часі,ступеня взаємозв’язку з іншими ризиками, а 

також фіксація чинників, що визначають ризик; оцінка наслідків настання 

ризику; формування, обґрунтування та вибір методів та інструментів 

управління ризиком та контроль. 

Необхідно враховувати, що реалізація зовнішнього фактора ризику, на 

який наражається банк, може поставити під загрозу безперервність його 

діяльності. Тому в процесі аналізу ризиків банк в обов’язковому порядку 

повинен враховувати можливість виникнення екстремальних обставин (стрес-

сценарій). Таким чином, банк повинен розробити відповідні нагальні заходи у 

формі плану дій на випадок кризових обставин, який підлягає регулярному 

оновленню та тестуванню. Банк також має забезпечити наявність процедур та 

заходів щодо попередження стресових ситуацій, викликаних внутрішніми 

причинами. Банк має здійснювати моніторинг ризиків задля забезпечення 

обґрунтованого та надійного взаємозв’язку між загальними параметрами його 

ризиків та капіталом, фінансовими ресурсами і фінансовими результатами 

через відповідні механізми контролю [2, с.530]. 

Таким чином, управління ризиками банківської діяльності – це процес, за 

допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх 

величини, здійснює їхній моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також 
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враховує взаємозв’язки між різними категоріями ризиків. Розглянемо фактори, 

що здійснюють істотний вплив на систему ризик-менеджменту банку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори впливу на систему управління ризиками 
Джерело: складено на основі [3]. 

 

Як видно з рис. 1., ці фактори можна поділити на методологічні та 

організаційні. До першої групи належать методи управління ризиками, 

визначені банком, аналітичний інструментарій, за допомогою якого 

здійснюється управління ризиками; принципи та критерії прийняття рішень; 

засоби управління ризиками – залежно від точності, правильності, складності 

сформованої методології управління ризиками залежатиме ефективність 

функціонування системи ризик-менеджменту. 

На успіх управління ризиками також здійснюють вплив організаційні 

фактори: чіткість, зрозумілість, однозначність, реальність виконання 

покладених на систему функцій та задач; наявність, доступність, визначеність 

інформаційного забезпечення для налагодженої роботи системи ризик-

менеджменту; чітко визначене місце у структурі управління системи ризик-

менеджменту, коло обов’язків та повноважень учасників цієї системи; 

актуальна, сучасна, безперервна технічна підтримка системи управління 

ризиками. 

Система управління ризиками є однією з логічних складових 

організаційного процесу функціонування банку, і тому, на нашу думку, вона 

обов’язково має бути інтегрована у даний процес, мати науково обґрунтовану 

стратегію,тактику та оперативну реалізацію, які повинні відповідати загальній 

стратегії, тактиці, оперативним прийомам управління банку в цілому[4, с.53]. 

Система управління ризиками банку має відповідати таким загальним 

вимогам: ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком та його 

керівництвом; ризики мають знаходитись у межах рівнів толерантності, 

встановлених спостережною радою; рішення з прийняття ризику мають 

відповідати стратегічним завданням діяльності банку;рішення з прийняття 

ризику мають бути конкретними і чіткими; очікувана дохідність має 

компенсувати прийнятий ризик; розподіл капіталу має відповідати розмірам 
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ризиків, на які наражається банк; стимули до досягнення високих результатів 

діяльності мають узгоджуватися з рівнем толерантності до ризику. 

Таким чином, управління ризиками як безперервний процес аналізу 

ситуації та оточення, в яких виникає ризик, а також прийняття управлінських 

рішень щодо впливу на сам ризик і на рівень уразливості банку до такого 

ризику, може передбачати заходи, спрямовані на: уникнення ризику; відмову 

від його прийняття; мінімізацію або оптимізацію ризику, в тому числі за 

рахунок пом’якшувальних факторів та/або передачі) ризику на інших осіб 

(через похідні інструменти або страхування), встановлення лімітів на 

експозицію банку та інші методи впливу на ризик  або рівень уразливості банку 

до нього. Банки повинні намагатися створити комплексну систему ризик-

менеджменту, яка б забезпечувала надійний процес виявлення, оцінки, 

контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях організації. Дана 

система повинна враховувати взаємний вплив різних категорій ризиків, а також  

вирішувати проблему конфлікту цілей отримання доходу та мінімізації ризиків. 
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СУЧАСНІ ВАЛЮТНІ КРИЗИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

У міру того як світова економіка знову набула грунт під ногами після 

рецесії 2007 року і фінансової кризи в Європі, в той же час деякі країни, 

економіка яких динамічно зростала, знову стикнулися із проблемами. Зниження 

темпів зростання в Китаї, зниження цін на нафту та інші сировинні ресурси, а 

також  перспектива підвищення процентних ставок спонукало економістів 

знизити глобальні очікування зростання. А такі країни з перехідною 

економікою, як Бразилія, Індія, Індонезія, Південна Африка і Туреччина, що ще 

донедавна швидко розвивались, в середині 2013 охрестили "крихкою п'ятіркою" 

(FragileFive) в зв'язку із тим, що у «фінансуванні своїх амбіцій економічного 

росту вони стали надто залежними від мінливих іноземних інвестицій» [1] і 

внаслідок відтоку засобів інвесторів з активів цих країн в акції та нерухомість 

розвинутих країн вже в січні 2014 року обвал валютних курсів досягнув 
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критичного рівня. Країни, що розвиваються, знову опинились в умовах 

валютної кризи. 

Термін «валютна криза» можна визначити як будь-яке раптове загострення 

ситуації на валютному ринку, що дістає вияв у істотному знеціненні 

національної валюти, супроводжується падінням цін на внутрішні фінансові 

активи, збільшенням короткострокових відсоткових ставок, втратою довіри до 

фінансових установ та зниженням рівня міжнародних резервів тощо [2]. 

Зниження валютного курсу, як правило,  наслідком спільної дії ряду 

політичних,  економічних та ринкових чинників. Країни, в умовах кризи мають 

тенденцію до дефіциту рахунку поточних операцій, переважання імпорту над 

експортом або запозичення капіталу від іноземних кредиторів часто з 

короткостроковими термінами погашення для фінансування дефіциту 

державного бюджету та довгострокових проектів. Потоки капіталу можуть бути 

непостійними, і через декілька років приплив іноземних інвестицій може 

раптово припинитись, починається відтік доларів з внутрішнього ринку, 

знижуючи обмінні курси, виснажуючи резерви, підвищуючи внутрішні 

процентні ставки і іноді викликаючи спад. 

Зокрема, в останні десятиліття спостерігався значний інтерес з боку 

іноземних інвесторів щодо таких країн як Бразилія, Туреччина, Індонезія, проте 

як тільки в економіках цих країн стали помітні проблеми, інвестори почали 

різко позбавлятися заощаджень у місцевих валютах і вивозити долари. Ця 

тенденція спричинила кризові явища  не лише в країнах «крихкої п'ятірки», а у 

ряді інших  країн з перехідною економікою. 

Економіст Мензи Чінн з університету Вісконсін-Медісон пояснює сучасні 

причини валютного напруження як результат «неможливої триєдності», в якій 

країна не може «одночасно підтримувати повну стабільність обмінного курсу, 

повну грошову автономію, а також повну фінансову відкритість» [3]. 

Політикам слід «грати на впередження», особливо в невеликих країнах, які 

не є «якорями міжнародної системи»,- зазначив Стенлі Фішер, заступник 

голови Федеральної резервної системи США, в інтерв'ю 2013 року[3]. 

Центральні банки та міністерства фінансів мають розробляти систему раннього 

попередження, яка передбачає спостереження за динамікою таких груп 

індикаторів, як індикатори реального сектора економіки, зокрема ВВП, 

платіжного балансу, грошового обігу, валютного ринку, ринку нерухомості, 

заборгованості, кредитного ринку, фондового ринку та індикаторів, що 

характеризують вплив політичних чинників[4], які особливо проявляються в 

період політичної напруженості, при загостренні міжнародного становища, з 

появою регіональних конфліктів та з появою фінансових криз. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Банківська система - складова фінансової системи країни, що підпадає під 

загальну дію економічних законів, які діють у громадянському суспільстві. 

Вона є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має загальну мету та 

завдання. 

У 2016 рік банківська система України ввійшла з невирішеними 

проблемами 2014 - 2015 років. Значна девальвація гривні, спад в економіці, 

військові дії у східному регіоні та анексія АР Крим, недостатній рівень 

корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю 

банків. Банківська система України виявилась найбільш вразливою до поточної 

економічної кризи. Скорочення виробництва, інфляційний тиск на економіку, 

зниження інвестиційної активності, втрата основного ринку збуту ускладнили 

функціонування всієї системи. Банківська система сьогодні не виконує своє 

основне завдання, оскільки не фінансує і не кредитує реальний сектор 

економіки.  

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» проаналізував статистичну 

інформацію по банківській системі України за результатами 9 місяців 2015 

року. Проведений аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки. Станом на 

01 жовтня 2015 року ліцензію Національного банку України мали 120 

банківських установ (в т.ч. 40 банків з іноземним капіталом). Загалом, на дату 

написання огляду, з початку 2014року внаслідок погіршення 

платоспроможності, до 57банківських установ було запроваджено тимчасову 

адміністрацію. Щодо 3 банківських установ (ПАТ «ЧБРР», 

ПАТБАНК«МОРСЬКИЙ» та АТ«БАНК ВЕЛЕС») рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію було прийняте без попереднього 

запровадження тимчасової адміністрації. В цілому, за 55банками вже було 

прийнято рішення про ліквідацію, в 4 працює тимчасова адміністрація, щодо 

одного банку (ПАТ«АСТРА БАНК») прийнято рішення про припинення 

тимчасової адміністрації та призначення куратора. За підсумками 9 міс. 2015 

року чисті активи банківської системи України скоротились на 8,2% (107 

836,83млн.грн.) та станом на 01.10.2015р. складають 1 208,88 млрд.грн. 

Загалом, сальдо валютних операцій НБУ за підсумками 9 міс. 2015 року є 

від’ємним ( 82,35 млн. дол. США), а за підсумками безпосередніх ІІІ кв. 2015 

року  додатнім (+250,35 млн. дол. США). 

 Динаміка активів БСУ в 2015році визначена кількома найбільш вагомими 

факторами, серед яких ліквідація ряду проблемних банківських установ і 

значний відтік клієнтських коштів поряд із суттєвою девальвацією національної 

валюти (особливо у І кв. 2015р.), яка обумовила відносне збільшення залишків 

валютних активів. 
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 Станом на 01 жовтня 2015 року частка валютних активів в сукупних 

активах складала 47,71%, в той час як 01 січня 2015 року – 43,73%. Кредитна 

активність банківських установ впродовж 9 міс. 2015 року залишалася низькою, 

що обумовлено скороченням ресурсної бази, погіршенням 

кредитоспроможності позичальників та високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку. Це, в свою чергу, змушує банківські 

установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану потенційних 

позичальників або й взагалі призупинити на деякий час кредитування, надаючи 

перевагу інвестуванню коштів в цінні папери. 

 Протягом 9 міс. 2015року обсяг клієнтського кредитного портфеля 

скоротився (на 9,47% або 95 334 млн. грн.) та станом на 01.10.2015р. склав 

911,02 млрд. грн. Частка валютних кредитів в кредитному портфелі 

залишається високою (55%). При цьому, близько 1/5 валютних кредитів були 

надані населенню (вт. ч. значна частка валютних кредитів була надана ще в 

2008-2009рр. на придбання і будівництво нерухомості). Протягом 9 міс. 2015 

року обсяг коштів, інвестованих в цінні папери, збільшився на 1,5% 

(2,49млрд.грн.). В той же час, обсяг ОВДП у власності Банків скоротився на 

11,71млрд.грн. до 81,73млрд. грн. Одними з ключових держателів ОВДП 

залишаються державні банківські установи, а саме АТ «Ощадбанк» та АТ 

«Укрексімбанк». Важливо зауважити, що за цей же період обсяг ОВДП у 

портфелі НБУ зазнав збільшення до 374,24 млрд. грн. (+56,11 млрд. грн. або 

+17,64%).  

Таким чином, у власності НБУ знаходиться майже 75% ОВДП, що 

перебувають в обігу (69,5% станом на 01.01.2015 р.) Випереджаючий темп 

зростання обсягу ОВДП в портфелі НБУ поряд із збільшенням загального 

обсягу ОВДП в обігу може бути підставою для висновку про те, що Нацбанк 

виступає чи не єдиним учасником покриття дефіциту державного бюджету на 

внутрішньому ринку, в той час як інші фінансові установи вважають за краще 

позбавлятися цих державних паперів. При цьому, привабливість ОВДП для 

комерційних банків як і раніше обумовлена переважно можливістю отримувати 

кредити рефінансування від НБУ та залучати кошти на міжбанківському ринку 

під їх заставу. Обсяг депозитних сертифікатів НБУ в портфелі банків протягом 

9міс. 2015року зріс більш ніж вдвічі до 47,24 млрд. грн. Така динаміка свідчить 

про те, що в банківській системі присутні значні надлишки ліквідності, проте 

ця ліквідність є короткостроковою, а основним інструментом для її 

абсорбування на сьогодні є депозитні сертифікати.  

Національний банк України проводить цілеспрямовану політику на 

очищення банківської системи від банківських установ з непрозорою 

структурою власності, від банківських установ які здійснювали незаконну 

фінансову діяльність та порушували законодавство. Для зміцнення банківської 

системи Національний банк України виводить з ринку проблемні 

неплатоспроможні банки, а також банки, що займалися відмиванням коштів. За 

2015 рік з ринку було виведено 41 банк та передано до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. НБУ провів стрес-тестування 55 банків. Після 
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проведення стрес-тестів НБУ (що проводи лось ще за курсу 15,7 грн за долар), 

виявилось, що банківській системі необхідно збільшення капіталу більше, ніж 

на 100 млрд. грн. За неофіційною оцінкою рівень проблемних кредитів в 

банківській системі перевищив 50%.  

Таким чином, доцільно визначитися з основ ними ключовими проблемами, 

які впливають на сталий розвиток банківської системи, а саме: 

 – банки все ще мають суттєві частки проблемних активів на балансі, що 

потребує системного вирішення проблеми якості активів; 

 – банківська система не має фундаменту для сталого розвитку, має замалу 

базу заощаджень, кредитування призупинилось, джерела капіталу обмежені, 

ринок надзвичайно фрагментований, довіра до банківської системи знизилася; 

– права учасників ринку недостатньо захищені через відсутність 

відповідного законодавства та низьку фінансову грамотність населення; 

 – корпоративне управління банків не відповідає світовим практикам; 

 – розвиток фінансової інфраструктури не відповідає потребам 

банківського сектору та економіки в цілому.  

Щоб реалізувати реформи у кредитній і депозитній політиці банків 

необхідно на глобальному рівні: знизити ризик країни;  знаходження надійного 

і дешевого джерела формування пасивів;  підвищення суверенного рейтингу.  

Проблеми банківської системи в переважній більшості тотожні проблемам 

фінансової системи України. Без розвитку фінансової системи та економіки 

України банківській системі важко функціонувати та зберігати навіть відносну 

стабільність. Сучасний стан банківської системи, це в переважній більшості, 

наслідки негативного впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Вони 

мають як суб’єктивний так і об’єктивний характер.  Тому проведення заходів та 

реформ повинно мати системний характер. Криза недовіри клієнтів по 

відношенню до банківських установ грає вирішальну роль в забезпеченні 

безперебійного функціонування банківської системи. Тому в найближчій 

перспективі вирішення цієї  задачі є пріоритетним як для керівництва 

Національного банку України так і для керівництва кожної окремої банківської 

установи. Робота, яка проводиться  Національним банком України, та 

направлена на встановлення стандартів прозорості функціонування банківської 

системи та додержання норм законів кожним банком, в подальшому буде мати 

позитивний ефект для оздоровлення та стабілізації банківського сектору. Також 

стабілізуючим фактором виступає програма відшкодування втрачених 

заощаджень та діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В умовах ринку рушійною силою розвитку національної економіки в 

цілому і суб'єктів господарювання зокрема, різних форм власності і правових 

форм організації бізнесу, є конкуренція. Конкуренція є необхідною умовою 

конкурентоспроможності, оскільки конкурентоспроможність виявляється лише 

в умовах конкуренції. 

На думку М. Портера конкурентоспроможність підприємства є 

відображенням відносного рівня ефективності застосування усіх видів наявних 

у цього підприємства виробничих ресурсів. Конкурентоспроможність є 

порівняльною характеристикою підприємства, яка відображає різницю між 

рівнем ефективності застосування на ньому всіх видів ресурсів порівняно до 

аналогічних показників інших підприємств певної однорідної групи [1, с. 40].  

Ю. Іванов розглядає поняття конкурентоспроможності з точки зору 

системного підходу як специфічну властивість виробничо-економічних систем 

(таких як підприємство), що відображає їхню спроможність до зміни напрямку 

розвитку (руху) або наміченого режиму функціонування у процесі адаптації до 

впливу зовнішнього середовища з метою збереження, трансформації або 

створення нових конкурентних переваг. Конкурентоспроможність підприємства 

є окремою системною категорією, яка відображає ступінь реалізації цілей 

підприємства в процесі його взаємодії з факторами зовнішнього оточення [2, 

с.28-29]. 

Чинник конкурентоспроможності є умовою, що безпосередньо впливає на 

рівень конкурентоспроможності підприємства та обумовлює його конкурентну 

позицію у ринковому середовищі.  

Важливе значення в аналізі чинників формування 

конкурентоспроможності підприємства має виокремлення груп зовнішніх і 

внутрішніх чинників. Серед зовнішніх чинників виокремлюють міжнародні та 

національні чинники формування конкурентоспроможності підприємства.  

Залежно від наслідків впливу на конкурентоспроможність підприємства 

чинники поділяються на: загальні, дія яких призводить до змін в загальних 

умовах здійснення діяльності підприємства; специфічні, дія яких змінює умови 

діяльності підприємств окремої галузі; індивідуальні, дія яких безпосередньо 

обумовлює зміни в діяльності окремого підприємства. 

Залежно від ступеня впливу на рівень конкурентоспроможності 

підприємства розрізняють: основні чинники, вплив яких на рівень 
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конкурентоспроможності підприємства є визначальним; другорядні, вплив яких 

на рівень конкурентоспроможності у порівнянні з першими не є визначальним. 

Залежно від часу дії розрізняють: постійні та тимчасові чинники 

формування конкурентоспроможності підприємства. Постійні чинники 

визначають базовий рівень конкурентоспроможності підприємства; тимчасові - 

змінюють цей рівень. 

Досягти конкурентних переваг підприємствам в умовах ринку економіки 

можна за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції, освоєння 

підприємствами інноваційних техніки й технологій, застосування інноваційних 

форм і методів управління діяльністю суб'єкта господарювання, в тому числі й 

персоналом. 

Важливим чинником підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємств є застосування інноваційних технологій і сучасної техніки в 

процесі діяльності. Підприємствам необхідно відновлювати свою матеріально-

технічну базу на інноваційній основі. На сьогодні більшість обладнання є 

фізично і морально застарілим, тому на ньому виготовляється продукція 

низької якості та високої матеріаломісткості, внаслідок чого вона є 

неконкурентоспроможною на національному та світовому ринках. 

Фінансові результати діяльності підприємств залежать від їх трудового 

потенціалу. Вплив людського чинника на конкурентоспроможність 

підприємства визначається здатністю працівників засвоювати нові знання, 

підвищувати рівень професіоналізму, адаптувати та застосовувати інноваційні 

технології у господарській діяльності підприємства. 

Ще одним із чинників підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств є створення сприятливого інвестиційного клімату в 

країні. 

На сьогоднішній день все більше зростає роль інформаційного чинника. На 

основі змістовної, достовірної та своєчасної інформації можливим є вироблення 

оптимальних управлінських рішень, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Підприємство буде конкурентоспроможним за певних умов, які можна 

поділити на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні умови включають: 

– ефективну фіскальну та кредитно-грошову політику, законодавство; 

– сприятливу кон’юнктуру ринків сировинних та матеріальних ресурсів, 

ринків трудових ресурсів, ринків засобів виробництва, ринків фінансових 

ресурсів; 

– розвиток підтримуючих галузей, нових технологій (ресурсозберігаючих, 

технологій глибокої переробки), нових матеріалів та джерел енергії. їх 

впровадження у виробництво, що підвищує науковий та виробничий потенціал 

підприємства; 

– достатній попит на продукцію підприємства, його ріст, стабільність, що 

дозволяє підприємству отримувати більш високі прибутки, а також закріпити 

своє положення на ринку. 
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До внутрішніх умов належать: 

–забезпеченість фінансовими ресурсами; 

–ефективність застосування наявних фінансових ресурсів; 

–професіоналізм керівництва та апарату управління підприємством; 

–система технологічного оснащення. Оновлення устаткування та 

технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності підприємства; 

–сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її 

перероблення та величина відходів серйозно впливають на 

конкурентоспроможність підприємства; 

–реалізація продукції, яка суттєво впливає на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: можна мати високі результати в 

виробництві, випускаючи продукцію вищої якості і відносно невисокої 

собівартості, але все буде зведене нанівець через непродуману збутову 

політику. 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, основними умовами 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є достатність 

фінансових ресурсів, формування сприятливого підприємницького середовища, 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, формування матеріально-

технічної бази на інноваційній основі, залучення до роботи високо-

кваліфікованого персоналу, застосування новітніх інформаційних технологій. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого 

економічного зростання в Україні. Банківська система перебуває на етапі 

формування, що не дозволяє їй сповна використовувати усі стимулюючі 

властивості. Низький рівень капіталізації банків, проблема ефективності 

банківської системи, недосконала державна стратегія діяльності банківської 

системи стримують розвиток банківської системи. Саме тому пошуки напрямів 

її удосконалення є досить актуальними в даний період [1]. 

Оцінку українській банківській системі дали аналітики агентства 

«Moody’s», назвавши українські банки слабкими й недостатньо ліквідними, аби 
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самостійно витримати зовнішні шоки. Українські банки швидко 

розвиваються,  але їм бракує внутрішньої стійкості, тому будь-які кризові 

явища в економіці можуть призвести до нестабільності в банківській системі[2]. 

Протягом останніх років банківський сектор істотно змінився, передусім 

структурно приплив іноземного капіталу значною мірою скорегував стратегії 

розвитку місцевих банків. Необхідно звернути увагу на наявність позитивних і 

негативних моментів присутності іноземних банків. 

Щодо позитивних моментів: швидке та ефективне впровадження 

передових методів банківської діяльності, підвищення якості кредитного 

аналізу, зростання обсягу кредитних ресурсів, розширення спектра якісних 

послуг, здешевлення банківських послуг, запровадження системи страхування 

банківських послуг, збільшення обсягу залучення недорогих ресурсів. 

Серед негативних моментів можна виділити такі: іноземні банки можуть 

бути менш схильними до здійснення кредитної діяльності у приймаючій країні, 

присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо 

розвиненої банківської системи України, іноземні банки можуть проводити 

лише спекулятивну діяльність, не надаючи повного спектра якісних послуг[3]. 

Банківська система України є однією із найрозвиненіших eлементів 

гoсподарського мeханізму, oскільки її рефoрмування булo розпочатo раніше, 

ніж інших секторів економіки України. Проте, незважаючи на всі позитивні 

зрушення, залишається низка невирішених проблем, а саме: 

1. Низький рiвень капiталізації комерційних банкiв. За цим пoказником 

вiтчизняні банки суттєвo відстають від іноземних. Причиною цього є те, що 

значна кількість новоутворених кредитних інститутів була заснована для 

розв’язання проблем фінансово промислових груп.  

2. Брак довіри населення до банків зменшує мобілізацію рeсурсів банкaми 

пoрівняно з потенційними можливoстями. Рiвень довiри населення до банкiв в 

Українi всe ще значнo нижчий, нiж у країнах із високo рoзвинутими 

ринковими  eкономіками і банкiвськими системами. 

3. Висoка концентрація капiталу у групі найбiльших банкiв (така прaктика 

може призвeсти до розширення прaктики домoвленостей і змoв великих банків 

мiжсoбою у провeденні свoєї дiяльності, нaприклад, у встaновленні цiн на 

банкiвські пoслуги) [3]. 

4. Кадрова проблема – недостатній рівень кваліфікації менеджерів і 

спеціалістів та брак досвіду кадрового персоналу. Низька заробітна плата не 

сприяє залученню молодих фахівців у банківську сферу [2]. 

Основні проблеми розвитку вітчизняної банківської системи можна 

поділити на зовнішні, які лежать поза її межами, і внутрішні, які обумовлені 

внутрішньо-банківськими особливостями їх функціонування в конкурентному 

середовищі. 

До основних зовнішніх проблем, які спричиняють найбільший вплив на 

розвиток банківської системи, можна віднести: повільні темпи ринкових 

перетворень вітчизняної економіки; наявність макроекономічних диспропорцій, 

особливо значного дефіциту державного бюджету; нестійкий і недостатньо 
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прозорий фінансовий стан значної кількості підприємств; недостатній розвиток 

фондового ринку, ринку нерухомості, а також відсутність ринку землі; низький 

рівень довіри з боку населення до окремих банків. 

До проблем, притаманних самій банківській системі, можна віднести: 

недостатній рівень капіталізації та концентрації банківського капіталу, низький 

рівень корпоративного управління в банках, недостатній рівень управління 

банківськими ризиками, вузький спектр банківських послуг і продуктів, 

недостатній рівень прозорості діяльності та комунікацій з інвесторами і 

населенням тощо. 

У планах розвитку на найближчі роки намічені конкретні заходи щодо 

зміцнення банківської системи і вдосконалення її функціонування. Основними 

цілями при цьому є: 

- забезпечення стабільності національної грошової одиниці;  
- збереження досягнутої фінансової стабільності;  
- підвищення ефективності функціонування всієї банківської системи; 

- прискорення на цій основі темпів ринкових перетворень у всій економіці 

і в кредитно-грошовій сфері зокрема [5]. 
Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно зосередити 

зусилля на поширенні безготівкових розрахунків, поліпшенні якості 

банківських послуг, розвитку національної системи електронних платежів, 

підвищенні прозорості банківських процедур і технологій. Важливе значення в 

досягненні визначених цілей відводиться подальшому вдосконаленню правової 

бази, яка регламентує банківську діяльність. Зокрема, необхідно суттєво 

підвищити діяльність системи гарантування вкладів фізичних осіб у банки.  
Успішна реалізація цих заходів буде сприяти зміцненню банківської системи і 

створенню нею сприятливих умов для подальшого розвитку нашої економіки й 

зростання ефективності її функціонування [4]. 

Основними завданнями щодо розвитку банків на найближчу перспективу 

є:  

- необхідність змін інвестиційних стратегій;  

- переосмислення стратегічних орієнтирів розвитку банків; 

- підвищення операційної та фінансової ефективності діяльності банків;  

- орієнтація на концепцію сталого розвитку;  

- дотримання принципів корпоративного управління та корпоративної 

соціальної відповідальності[5]. 

Можна стверджувати, що сьогодні Україна активно долучається до 

світових ініціатив щодо забезпечення сталого розвитку за цілковитої підтримки 

з боку банківської системи. Протягом останніх років відбувається активний 

процес інтеграції банківської системи України у світову фінансову систему на 

основі адаптації до єдиних загальновизнаних вимог функціонування та 

регулювання. Тому в нинішніх умовах стратегічним завданням Національного 

банку України є розбудова стійкої, ефективної, конкурентоспроможної 

банківської системи, яка б сприяла довгостроковому економічному зростанню 

країни, її фінансовій безпеці та була здатна без загроз національним інтересам 
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інтегруватися у світовий фінансовий простір . 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Фундамент вчення про інвестиції у світовій економічній думці заклали 

видатні науковці – Л. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж.М. Кейнс, М. Фрідман, Р. 

Харрод, Е. Домар, Р. Солоу та ін. Вони розглядали інвестиції як одну з 

найважливіших умов економічного зростання, а інвестиційну проблематику 

вважали одним з наріжних каменів своїх доктрин. 

Звертаючись до питання економічної сутності капітальних інвестицій слід 

наголосити, що в економічній літературі терміни «капітальні інвестиції», 

«реальні інвестиції», «інвестиції», «капітальні вкладення», «інвестування», 

«вкладення капіталу»  часто утотожнюються. 

Зарубіжні вчені У. Шарп, Г. Александр, Дж. Бейлі вважають, що капітальні 

інвестиції зазвичай містять інвестиції в будь-які матеріально відчутні активи, 

наприклад, земля, заводи, обладнання. С.Шмідт, Г.Бірман стверджують, що 

капітальні інвестиції – будь-які затрати на створення нового або відновлення 

існуючого капіталу [7].  

Вітчизняні вчені, зокрема, Пересада А.А. вважає капітальними 

інвестиціями вкладення капіталу у засоби виробництва, а також інвестиції, 

спрямовані на приріст матеріально-технічних засобів [2]. Загородній А. Г., 

Стадницький Ю.І. під капітальними інвестиціями розуміють вкладення коштів 

у реальні активи як матеріальні (будівлі, споруди, обладнання, приріст 

матеріально-виробничих запасів), так і нематеріальні (патенти, ліцензії, права 

користування природними ресурсами, “ноу-хау” [1]. На думку Черепа А.В. 

капітальні інвестиції – вкладення у виробничі фонди (основні і оборотні). 

Переважно це вкладення в матеріальні активи – будівлі, обладнання, споруди і 

інші товарно-матеріальні цінності, а також нематеріальні активи (патенти, 

ліцензії, «ноу-хау», технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, 
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проектно-кошторисна і інша документація), в приріст запасів товарно-

матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, що пов’язані із 

здійсненням операційної діяльності підприємства або поліпшення умов праці і 

побуту персоналу [5]. 

Інші економісти пропонують під капітальними інвестиціями розуміти всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в реальні 

матеріальні активи (будівлі, споруди, обладнання тощо) і нематеріальні 

(ліцензії, «ноу-хау» тощо), а також оборотні активи для досягнення 

економічного, соціального та екологічного ефекту [3].  

Головним об’єктом дослідження економістів до 1991 р. були капітальні 

інвестиції як процес руху вартості, авансованої у відтворення основних фондів. 

При цьому, значна увага приділялася вивченню структури джерел фінансування 

капітальних вкладень, договірним відносинам виробників і споживачів техніки 

та інших учасників інвестиційного проекту, ролі банківських установ та інших 

фінансово-кредитних організацій як органів фінансування та кредитування. 

Водночас в економічній літературі з’явилися публікації щодо введення до 

складу капітальних інвестицій витрат на формування оборотних фондів [6].  

В ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено, що 

«інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-

виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень». В Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій також не 

міститься визначення терміну «капітальні інвестиції», проте зазначено, що 

рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на 

придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.  

Відтак, можна стверджувати, що, існуюче нормативно-правове тлумачення 

поняття «капітальні інвестиції» не надає чіткого розуміння їх економічної суті. 

Такого ж висновку можна дійти, аналізуючи праці вітчизняних вчених, які 

займаються дослідженням обліку капітальних інвестицій.  

На наш погляд, капітальні інвестиції слід розглядати в трьох аспектах: 

відтворювальний, вартісний і технологічний. 

Важливим для з’ясування економічної суті капітальних інвестицій є 

розуміння сутності відтворення необоротних активів підприємства. Як відомо, 

існує просте і розширене відтворення засобів виробництва. До простого 

відтворення відноситься заміна зношених та застарілих засобів виробництва, 

при цьому розмір капітальних інвестицій дорівнює розміру попередньо 

накопичених амортизаційних відрахувань. До розширеного відтворення 

відноситься технічне переоснащення підприємства, при цьому збільшуються 

виробничі потужності підприємства, покращується технологія виробництва, 

підвищується продуктивність праці [4]. 

Розмір капітальних інвестицій на розширене відтворення засобів 

виробництва перевищує розмір накопичених амортизаційних відрахувань. 

Отже, з точки зору відтворення необоротних активів, капітальні інвестиції 

– це вартісний вимір відтворення основних засобів, інших необоротних 
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матеріальних активів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних 

активів. 

З вартісної точки зору капітальні інвестиції – це вартість фінансових, 

матеріальних, трудових, інтелектуальних та інших ресурсів спрямованих на 

придбання (створення) необоротних активів, що капіталізується [4]. 

З технологічної точки зору капітальні інвестиції – сукупність 

технологічних процесів (будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або 

їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи, 

проектно-пошукові, геологорозвідувальні і бурові роботи, 

пусконалагоджувальні роботи тощо), а також модернізація, модифікація, 

добудова, реконструкція й технічне переобладнання основних засобів [4]. 

Незважаючи на те, що світовою економічною теорією вироблені стабільні 

тлумачення економічної суті капітальних інвестицій, але у практиці 

зустрічаються випадки «вузького», «однобокого» визначення даного поняття. 

Найбільш характерними неточностями щодо вище зазначеного, на нашу думку, є: 

1. Зведення капітальних інвестицій лише до довгострокових вкладень, 

встановлюючи мінімальний інвестиційний лаг на рівні одного року. На нашу 

думку, поряд з довгостроковими (більше одного року) мають право на 

існування і короткострокові (до одного року) капітальні інвестиції. 

2. Деякі вчені-економісти і надалі використовують «затратний метод» 

розуміння суті інвестицій, тобто зводять їх лише до затрат економічних 

ресурсів, при цьому, не визначають кінцеву мету інвестування – одержання 

прибутку чи іншої вигоди (поглинання конкурентів). 

3. Трактування капітальних інвестицій як сукупність витрат на 

розширення і відтворення основних фондів, що на нашу думку не повністю 

розкриває суть капітальних інвестицій. 

Узагальнюючи різні визначення поняття і сутності капітальних інвестицій 

можна виділити ряд специфічних рис, характерних для процесу капітального 

інвестування: 

1. Капітальні інвестиції, як правило, вимагають значних фінансових 

витрат. 

2. Економічні вигоди, віддача від капітальних інвестицій може бути 

одержана лише у майбутньому на стадії експлуатації об’єкта інвестування. 

3. При очікувані результатів від капітальних інвестицій виникають певні 

елементи ризику і невизначеності. 

На нашу думку, під капітальними інвестиціями слід розуміти витрати на 

будівельно-монтажні роботи, реконструкцію, розширення, технічне 

переозброєння вже діючих виробничих потужностей чи придбання 

необоротних активів. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ПРАЦІ ТА ЇЇ 

ОПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Економічний аналіз діяльності бюджетних установ проводиться з 

використанням системи економічної інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень. Причому будь-яка методика аналізу передбачає 

інформаційні потреби, а не наявний інформаційний ресурс. Якщо діюча 

інформаційна база не допомагає проводити якісний економічний аналіз через 

нестачу чи необ’єктивність даних, необхідну та достатню інформацію потрібно 

отримати будь-якими способами. 

Система економічної інформації для цілей аналізу займає проміжне місце 

між процесами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (керуюча 

система), де вона зароджується, та процесами управління (управлінська 

система), де інформація фіксується, перетворюється і використовується з метою 

підвищення ефективності господарювання. У процесі проектування 

інформаційної системи фінансового аналізу необхідно враховувати основні 

характеристики економічної інформації, які впливають на вибір інформаційних 

технологій вирішення аналітичних задач.  

Інформація для цілей аналізу праці і заробітної плати в бюджетних 

установах повинна відповідати таким вимогам: 

- оперативність - інформація повинна надаватись аналітику вчасно для 

того, щоб він був спроможним в найкоротші терміни опрацювати її і подати 

отримані результати керівництву для прийняття виважених управлінських 

рішень; 

- доречність - інформація повинна відповідати потребам посадових осіб та 

цілям, заради яких вона готується; 

- економічна виправданість  - витрати на підготовку інформації не повинні 

перевищувати очікуваних результатів; 

- неупередженість збирати і надавати інформацію слід об’єктивно. 

Інформація, що залучається для аналітичних досліджень, повинна базуватись на 

даних бухгалтерського обліку, які формуються на основі первинних 

документів; 
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- повнота - для цілей аналізу праці і заробітної плати інформація має бути 

повною та вичерпною, тобто містити всі необхідні дані та показники, необхідні 

для вирішення поставлених задач та досягнення цілей аналізу. 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу передбачає відповідні 

джерела інформації, які необхідні для проведення аналізу. До таких джерел 

належать носії інформації облікового процесу, маркетингову, планову, 

статистичну інформацію тощо [2, с.118]. 

Для проведення аналізу праці та заробітної плати використовують такі 

інформаційні ресурси: 

- нормативно-довідкова інформація − Закони України: «Про відпустки»,  

«Про оплату праці», «Про державний бюджет», «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; Кодекс 

законів про працю України, Інструкція про кореспонденцію субрахунків 

бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій 

бюджетних установ, Інструкція про порядок ведення трудових книжок 

працівників, Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ 

та порядок її складання, Інструкція щодо заповнення форм державної 

статистичної звітності про використання робочого часу, тощо; 

- планова інформація – планові показники ФОП, бюджети доходів та 

видатків, кошториси витрат на оплату праці, план асигнувань тощо; 

- звітно-статистична інформація – форма №1 «Баланс», форма «Звіт по 

результати діяльності», форма 1-ПВ «Звіт з праці», форма 3-ПВ «Звіт про 

використання робочого часу», форма 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їх 

якісний склад та професійне навчання», Звіт про розрахунок єдиного 

соціального внеску, форма № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з 

них податку, Звіт про надходження та використання коштів бюджету; 

- облікова інформація – накази по підприємству, особові карки, 

тарифікаційні списки, штатний розпис, табель обліку робочого часу, 

розрахунково-платіжна відомість, меморіальний ордер №5, журнал головна, 

зведена відомість по оплаті праці; 

- дані спеціальних обстежень – розрахунок використання коштів фонду 

заробітної плати та інші розрахункові відомості в залежності від потреб 

управління; 

- дані про перевірки зі сторони контролюючих органів чи незалежного 

аудиту. 

Нормативно-довідкова інформація об’єднує законодавчі акти, нормативи 

урядових і виконавчих структур; норми, нормативи, ліміти та інші регламенти 

господарських операцій. У процесі аналізу варто враховувати постійні зміни та 

поправки у діючій нормативній базі. Планова інформація виражена у системі 

планових завдань, показників та інших даних, які визначають поведінку 

господарюючих суб’єктів у визначеному плановому періоді [3, с.96]. Облікова 

інформація утворюється за визнаними національними положеннями 

(стандартами) облікового процесу, за прийнятою підприємством обліковою 
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політикою та іншими регламентами облікового процесу.  

Потреби аналізу мають суттєвий вплив на зміст і структуру облікової 

інформації. Звітно-статистична інформація - це систематизована інформація 

обліку та інформація спеціальних статистичних обстежень. Якісні 

характеристики звітно-статистичної інформації дає змогу формувати діапазон 

аналітичних досліджень та їх результативність. Інформаційна база спеціальних 

обстежень формується при відсутності потоку стандартизованої інформації та 

при зміні методики аналізу на запит користувачів. До неї входять дані 

фотографії та хронометражу робочого часу, спеціальних замірів, проведених 

інтерв’ю тощо. 

Залежно від цілей і завдань, а також користувачів аналізу кількість джерел 

може бути різною. Так, у випадку проведення аналізу зовнішніми 

користувачами масив необхідної інформації обмежений лише фінансовою 

звітністю. 

Аналітики, що проводять внутрішній аналіз фінансового стану 

підприємства, забезпечені більш широким інформаційним масивом, а відтак 

вони можуть використовувати дані управлінського і фінансового обліку, дані 

оперативного обліку, нормативні та планові показники [1, с. 36].  

Формуванню інформаційної бази аналітичних досліджень повинно 

опиратися на такі основні принципи: 

- оптимізації інформаційних потреб, що забезпечує мінімальні затрати на 

збір, передачу та опрацювання інформації і максимальну результативність 

аналітичних обґрунтувань, висновків і пропозицій; 

- повноти й об'єктивності відображення економічних явищ і процесів. Для 

реалізації цього принципу доцільно проводити аудит інформаційних ресурсів; 

- єдності інформаційної моделі господарюючого суб'єкта, що дає змогу 

забезпечити комплексність досліджень, усунути дублювання та різнопланове 

тлумачення господарських явищ і процесів;  

- оперативності інформації, що дає змогу забезпечити своєчасність 

прийняття управлінських рішень відповідно до змін внутрішнього та 

зовнішнього економічного середовища; 

- максимальної алгоритмізації параметрів економічної системи, кодування 

і передачі опрацювання інформаційних ресурсів на ЕОМ, що дає змогу 

формувати раціональну технологію аналітичного процесу. 

Достовірність і практична результативність аналізу праці та її оплатив 

бюджетних установах залежить від достовірності економічної інформації, її 

адекватності у вираженні реальних господарських явищ і процесів. Контроль 

достовірності інформації аналізу здійснюють у різних формах. Найчастіше 

використовують суцільний або вибірковий формально – логічний контроль та 

розрахункову перевірку. При формально – логічному контролі перевіряють 

правильність та повноту відображення господарських явищ і процесів у 

документах [4, с.116]. Доцільно виявити можливість помилки, оцінити 

необхідні доведення, які необхідно зібрати, і на цій основі визначити 

сукупність даних аналізу. За підсумками контролю інформації та її 
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аудиторської перевірки можна зробити об’єктивні судження про можливість і 

доцільність її використання в аналізі чи про необхідність відповідних поправок 

і коректив. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Важливим завданням сьогодення, яке стоїть перед урядом та окремими 

суб’єктами господарювання, є відновлення стабільної економічної ситуації в 

країні. Успішність його виконання значною мірою залежить від розвитку 

банківської системи України загалом та кожного банку зокрема. Одним із 

ключових факторів, які забезпечують можливість вітчизняної банківської 

системи здійснювати позитивний вплив на економіку, розширювати значні 

банківські послуги, не допускаючи при цьому значних ризиків, і відповідно 

зберігаючи надійність системи, є капіталізація. Саме від механізмів управління 

капіталом банків, що є одним з найважливіших показників банківської 

діяльності, та характеризує фінансову платоспроможність банків, ліквідність 

залежать можливості подальшого розвитку вітчизняних банків. Сьогодні 

питання підвищення рівня капіталізації банківської системи України є 

основною вимогою регуляторних органів, оскільки низький рівень капіталізації 

вітчизняних банків не в змозі забезпечити банківськими ресурсами реальний 

сектор економіки. Саме тому підвищення капіталізації банківського сектору 

України є актуальним питанням для розвитку банківської системи України. 

По-перше, високий рівень капіталізації банківської системи дає змогу 

фінансово підтримувати економічний розвиток країни та бути запорукою 

стабільності в умовах глобалізації та міжнародної фінансової інтеграції. По-

друге, достатня кількість власних коштів банку забезпечує його стабільне 

функціонування та сприяє нейтралізації ризиків, які притаманні процесу його 

функціонування. Капітал банку створює основу для підтримання довіри до 

банку з боку вкладників, а також визначає кредитоспроможність банку.  

Величина власного капіталу банківських установ є основою кредитно-

інвестиційного потенціалу банківського сектору економіки, запорукою його 

надійності та розвитку. У висококапіталізованих банків значні інвестиційні 
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можливості, вони більш ефективно виконують функцію перерозподілу 

фінансових ресурсів в національній економіці за рахунок економії на 

масштабах, для них характерна вища стійкість до проявів економічної 

нестабільності. І навпаки, низька капіталізація банківського сектору економіки 

країни обмежує можливості щодо її сталого розвитку. 

Процес управління капіталом банку передбачає прогнозування його 

величини з врахуванням обсягів зростання основних операцій, рівня 

фінансових ризиків, дотримання економічних нормативів. 

Його вдосконалення передбачає забезпечення достатнього обсягу капіталу, 

удосконалення систем організаційно-економічного забезпечення й систем 

стимулювання персоналу банків. 

Першочергово, банку необхідно дотримуватися вимог Базельського 

комітету при розкритті інформації. Такий підхід має за мету підтримання та 

зміцнення ділової репутації та довіри до банку шляхом інформаційної 

відкритості та прозорості представлятись широкому колу громадськості. Все це 

забезпечить позитивну репутацію банку, дасть змогу успішно здійснювати 

конкурентну боротьбу на фінансовому ринку України. 

Не менш важливим шляхом підвищення рівня капіталізації банку є участь 

держави у стимулюванні капіталізації прибутку в банку, надання фінансової 

допомоги банку.  

Важливим кроком у підвищенні капіталізації банку повинно стати 

удосконалення системи ризик-менеджменту у банку, яка повинна базуватись на 

таких принципах: наявність стратегії управління ризиками; наявність 

відповідної організаційної структури; принцип колегіальності, розділення 

конфліктів інтересів. 

Банку доцільно використовувати ті моделі ризик-менеджменту, які 

побудовані не тільки на базі середньостатистичних даних, а й ті, що 

враховують критичні дані, що особливо актуально в умовах економічної 

нестабільності. Тому в сучасних умовах, у межах використання передового 

міжнародного досвіду банківської діяльності та впровадження рекомендацій 

Базельського комітету необхідний новий підхід до побудови моделей ризик-

менеджменту у банку. Зокрема, дієвим буде метод стрес-тестування, який 

дозволить покращити та удосконалити систему управління ризиками 

банківської діяльності в умовах економічної нестабільності. 

З метою підвищення капіталізації банків доцільно використовувати 

внутрішні та зовнішні джерела нарощування капіталу.  

Найдешевшим та найбезпечнішим внутрішнім джерелом поповнення 

капіталу банку є прибуток. Це джерело безпосередньо пов’язано з дивідендною 

політикою банку: чим більше прибутку буде виплачено як дивіденди, тим 

менша його частка буде капіталізована, і навпаки. Світова практика показує, що 

дивідендна політика є оптимальною тоді, коли зростає ринкова вартість акцій. 

Таким чином, капіталізація прибутку дає змогу не розширювати коло 

власників, отже, зберегти існуючу систему контролю за діяльністю банку. 

Результативність використання цього методу значною мірою залежить від 
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підвищення якості банківського менеджменту. Правильний менеджмент дасть 

можливість оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку, максимально 

ефективно використовувати фінансові, людські, технічні та інші ресурси з 

метою зменшення витрат і одержання максимального прибутку. З метою 

збільшення капіталу за рахунок прибутку доцільно звільнити від оподаткування 

частину прибутку кредитних установ, спрямовану на підвищення рівня їх 

капіталізації.  

Використання зовнішніх джерел підвищення капіталізації банку можна 

здійснювати за рахунок таких фінансових інструментів: 

 випуск акцій; 

 випуск боргових зобов’язань; 

 продаж активів та оренда нерухомості. 

Випуск простих акцій сьогодні використовується досить обережно, і 

пов’язано це з тим, що більшість власників бояться втратити контроль над 

управлінням банківською установою. З огляду на це необхідні нові фінансові 

інструменти, які б зацікавили інвестора та власників і дали можливість 

нарощувати статутний капітал. Одним із таких інструментів може бути емісія 

привілейованих акцій з фіксованою дохідністю і пільговим оподаткуванням 

доходів громадян, які інвестуються в привілейовані акції, та доходів, 

отриманих від інвестування. При використанні такого джерела кошти 

направляються на поповнення статутного капіталу і при цьому не дають права 

на управління банком, а отже, відсутня загроза втрати контролю над ним. 

Таким чином, підвищення рівня капіталізації банків можна досягнути за 

рахунок таких основних джерел: капіталізації прибутку банку; залучення 

додаткового акціонерного капіталу шляхом емісії простих та привілейованих 

акцій; залучення коштів на умовах субординованого боргу. Ефективність 

формування і використання зазначених джерел залежить від державної 

політики щодо законодавчого забезпечення капіталізації банківської системи; 

вдосконалення системи оподаткування; відновлення довіри до банків з боку 

населення; максимального залучення коштів, що перебувають у суб’єктів 

господарювання та населення поза банківською системою. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Акцизний податок відіграє важливу роль у системі оподаткування як в 

Україні так і в зарубіжних країнах світу. Він, як правило, приносить значні 

прибутки від продажу високорентабельних і дефіцитних товарів. Також завдяки 

йому держава може контролювати виробництво і реалізацію підакцизних 

товарів, збільшуючи чи зменшуючи ставку податку на них і тим самим 

впливати на попит і пропозицію, яка виникає на ринку.  

Акцизний податок відносять до категорії специфічних акцизів, бо 

стягується він за диференційованими ставками і має вузьку базу оподаткування. 

На відміну від ПДВ, цей податок сплачується не на всіх етапах руху товарів від 

виробника до споживача, а лише один раз: при виробництві і реалізації товарів 

чи їх ввезенні в Україну. Об’єктом оподаткування при цьому виступає повна 

вартість товару чи митна вартість з урахуванням суми сплаченого мита[1, c. 

109]. 

Акцизний податок – це непрямий податок, який включається в ціну товару 

і за допомогою якого оподатковуються високорентабельні та монопольні 

товари. Акциз є податковою формою, що має тривалу історію, адже цей платіж 

справляється як в Європі так і на території України уже кілька століть. 

Переваги механізму акцизного оподаткування констатували класики 

фінансової науки. Ще у XVII столітті французький економіст Ф. Демезон 

сказав, що акциз здатен один принести казні стільки і навіть більше, ніж усі 

інші податки [2, c. 56]. 

Акцизний податок запроваджений у 60-х роках, і сьогодні 

використовується більш ніж у 50 країнах світу. За останні тридцять років 

питома вага акцизів у країнах скорочується (в Канаді – з 35,3 до 26 %, в Італії – 

з 40,8 до 23 %, у Франції – з 37,6 до 28 %, в Японії – з 33 до 8 %). Це 

пояснюється насамперед зростанням частки податків на соціальне страхування. 

Найнижча питома вага акцизів в Японії (8 %) та США (4 %), оскільки в цих 

країнах переважає пряме оподаткування; найвища – в Греції, Португалії (до 38 

%) та Ірландії (40 %) .  

Платниками даного податку є суб’єкти господарювання, які виробляють, 

реалізують і ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію 

України. Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу до платників 

акцизу належать також суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які 

здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають 

обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за 

місцезнаходженням пункту продажу підакцизних зазначених товарів. 

Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації 

акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація товарів [4]. 
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Відповідно до пункту 215.1 статті 215 Кодексу з урахуванням змін, до 

підакцизних товарів належать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

- пальне; 

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, 

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні 

засоби для перевезення вантажів; 

- електрична енергія. 

З 01.01.2016 розширено перелік підакцизних товарів у частині пального. 

При цьому податок для пального розраховується та сплачується в гривні за 

офіційним курсом, установленим НБУ, що діє на 20 день місяця, що передує 

кварталу, у якому здійснюється реалізація товару, і лишається незмінним 

протягом звітного кварталу 

Податковий кодекс поповнився новим пп. 14.1.141-1, який визначає пальне 

як нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо 

моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних 

палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 Податкового Кодексу України. 

Враховуючи те, що акцизний податок не застосовується для оподаткування 

товарів першої необхідності, збільшення ставок податку і, як наслідок, 

формування додаткового фінансового ресурсу може спричиняти втрати 

бюджету від впроваджування антикризових заходів[5, с. 309]. 

До позитивних новацій Податкового Кодексу є те, що, з одного боку, 

зменшено фіскальний потенціал акцизу, а з іншого, сприяють подальшій 

нормалізації відносин з урядами та бізнесовими колами інших країн (сюди слід 

віднести розширення переліку операцій, звільнених від оподаткування за 

рахунок ввезення на Україну підакцизних товарів). 

Що ж до негативних нововведень в акцизному оподаткуванні, то до них 

слід віднести суттєве зростання ставок акцизу на нафтопродукти та алкогольні 

напої. У той же час, зростання ставок податку на нафтопродукти ще можна 

пояснити тим, що з 2011 р. автовласники уже не сплачують податок з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а натомість 

платять акцизниий податок за кожний літр пального та мастил, куплених з 

метою заправки і обслуговування їх транспорту. 

Підсумовуючи аналіз нововведень в акцизному оподаткуванні після 

прийняття Податкового Кодексу України, воно залишається далеким від 

досконалості, адже цей платіж нині має ще більший фіскальний потенціал, та за 

окремими позиціями його регулюючі властивості стали менш відчутними. Тому 

акцизне оподаткування в Україні потребує суттєвого вдосконалення, яке слід 

проводити шляхом унеможливлення тіньового обігу підакцизних товарів а 

також забезпечення виконання цим платежем не лише фіскальних завдань, але 

и регулюючих функцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ТА  

СУТНОСТІ КРЕДИТУ 

Кредит в ринковій економіці необхідний,передусім,як еластичний 

механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування  норми 

прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той 

же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності 

кругообігу фондів діючих підприємств,обслуговування процесу реалізації 

товарів,що є особливо важливим в сучасних умовах. 

Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника 

продати свій товар, а покупця – купити його, коли він ще не отримав гроші за 

свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших 

чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних 

суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання 

потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і 

фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під 

майбутні, віддалені в часі, доходи. Сутність кредиту полягає не в масі 

позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з 

рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини 

характеризуються низкою специфічних рис, які констатують явище кредиту і 

відрізняють його від інших економічних явищ[2, c. 100]. 

Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з 

іншими економічними категоріями – грошима, фінансами, торгівлею, капіталом 

тощо. Разом з тим це самостійна категорія, яка має свої функції і особливе 

призначення в економічному житті суспільства. 

В результаті вивчення існуючих функцій кредиту, можемо виділити 

дванадцять різних функцій, але внаслідок повторювання за сутністю та 

наявності уточнюючих підфункцій, вважаємо за доцільне виокремити чотири 

основні функції кредиту: перерозподільна, заміщення готівкових грошей 

кредитними операціями банку (створення кредитних засобів оберту), 

контрольна та капіталізації вільних грошових коштів [4, c. 26]. 
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Кредит – явище руху, який здійснюється у різних напрямах і на різних 

рівнях. Рух кредиту здійснюється за певними закономірностями, які 

зумовлюються особливою сутністю кредиту. Ці закономірності є 

визначальними чинниками в організації управління кредитними відносинами. 

На їх підставі формуються принципи (правила) кредитування. 

Основними принципами кредитування є: цільове спрямування позички; 

строковість позички; поверненість кредитору позиченої вартості; 

забезпеченість позички і платність користування позиченими коштами. 

Отже, необхідність кредиту зумовлена існуванням товарно-грошових 

відносин. Кредит – складна економічна категорія і має різні площини аналізу; її 

пізнання ускладнено великою кількістю проявів кредиту, особливості яких 

затушовують його суть. В зв'язку з цим в економічній літературі 

обґрунтовуються різні точки зору на сутність кредитних відносин. 
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ Й 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Характерною особливістю діяльності суб'єктів економічних відносин на 

сучасному етапі розвитку економіки України є ведення фінансово-економічної 

діяльності в умовах поглиблення зовнішніх та внутрішніх деструктивних явищ 

і загроз. Складність та високодинамічність перебігу соціально-економічних та 

політичних процесів у державі обумовлюють необхідність постійної готовності 

суб’єктів господарювання до адаптації та відповідних дій щодо попередження 

негативного впливу загроз та усунення їх наслідків. З огляду на це, система 

фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання вимагає постійного 

самотестування і оновлення, оскільки в протилежному випадку вона не здатна 

адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Такі 

умови акцентують увагу на необхідності здійснення моніторингу й оцінювання 

рівня їх надійності та фінансово-економічної безпеки, створенні алгоритму 

раннього попередження негативних та руйнівних процесів на різних рівнях 
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управління. 

Зокрема, В. В. Лойко пропонує процес моніторингу регулювання 

економічної безпеки підприємства здійснювати у 5 етапів: 1) формування 

системи економічної безпеки на підприємстві; 2) оцінка стану економічної 

безпеки підприємства за виділеними функціональними складовими; 3) оцінка 

можливостей регулювання забезпечення економічної безпеки підприємства; 4) 

розробка та впровадження інструментарію регулювання економічною безпекою 

підприємства, спостереження; 5) контроль за виконанням попередніх етапів[1]. 

Отже, метою моніторингу економічної безпеки підприємства загалом є 

одержання інформації керівництвом підприємства про рівень ефективності і 

результативності діяльності підприємства на основі якісного та кількісного 

аналізу, оцінювання відповідних показників і оцінки виникнення або існування 

можливих загроз та ризиків. 

Загалом побудова системи моніторингу фінансово-економічної безпеки на 

підприємстві передбачає визначення: сфер спостереження: зовнішніх та 

внутрішніх, суб’єктів та об’єктів даних моніторингу; характеру інформації, яку 

потрібно зібрати, проконтролювати та обробити (наприклад, системи цільових 

показників та критеріїв їх порівняння); систем аналітичної обробки інформації 

(систем та методів аналізу та оцінки даних); алгоритмів координації, даних для 

регулювання стану тощо [2, c. 117-118]. 

Важливим у процесі моніторингу є проведення комплексної оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємства на основі сформованої системи 

показників та індикаторів.  

На сьогоднішній день можна виділити два підходи до оцінки фінансово-

економічної безпеки підприємства, а саме:  

1) індикаторний підхід;  

2) ресурсно-функціональний підхід [3].  

Індикаторний підхід базується на визначенні індикаторів, тобто порогових 

значень показників, які характеризують платоспроможність та фінансову 

стійкість підприємства, що відповідають певному рівню його фінансової 

безпеки.  

Значення часткових індикаторів встановлюють на рівні: середньогалузевих 

значень вказаних показників; показників, що характеризують діяльність 

підприємств, які займають лідируюче положення в галузі; нормативних значень 

показників згідно законодавчих документів; ідеальних значень показників, яких 

необхідно досягнути у відповідності до стратегії розвитку підприємства тощо. 

Для визначення фінансово-економічної надійності підприємства доцільно 

використовувати модель рейтингової оцінки підприємства. 

Ресурсно-функціональний підхід виходить з необхідності забезпечення 

основних функціональних цілей економічної безпеки. До цих цілей можна 

віднести: забезпечення високої ефективності діяльності підприємства, його 

фінансової стійкості та незалежності; забезпечення технологічної незалежності 

підприємства та досягнення високої конкурентоспроможності його 

технологічного потенціалу; забезпечення високої ефективності діяльності 
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менеджменту на всіх рівнях управління підприємством; високий рівень 

кваліфікації персоналу підприємства та його інтелектуального потенціалу; 

забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу, майна та 

комерційних інтересів.  

Необхідно відмітити, що у процесі моніторингу та оцінювання рівня 

фінансово-економічної безпеки суб'єкта господарювання розрізняють дві групи 

факторів впливу на його діяльність: 1) зовнішні, або екзогенні, які не залежать 

від діяльності підприємства; 2) внутрішні, або ендогенні, що залежать від 

діяльності підприємства, з урахуванням яких формується система оцінювання 

рівня безпеки та її методичний інструментарій. 

Комплексне врахування внутрішніх і зовнішніх факторів, які чинять 

суттєвий вплив на діяльність підприємства дозволить мобілізувати зусилля 

менеджменту на тих, які є найбільш несприятливими та водночас необхідними 

для формування ефективної стратегії розвитку. Політика підприємства повинна 

розроблятись так, щоб максимізувати дохід і мінімізувати витрати на ведення 

фінансово-господарської діяльності. Процес моніторингу повинен 

характеризуватись внутрішньою єдністю, що дозволить досягти максимального 

фінансового результату, знизити ризики та контролювати ліквідність. 

Отже, розробка та впровадження системи постійного моніторингу та 

оцінювання рівня надійності й фінансово-економічної безпеки суб'єкта 

господарювання спрямоване на проведення ранньої діагностики кризових явищ 

та ознак банкрутства, нейтралізацію деструктивних явищ і загроз. Виходячи з 

вищенаведеного, результатом формування системи моніторингу повинні стати 

рекомендації із своєчасного здійснення дієвих превентивних заходів з метою 

уникнення негативних наслідків або отримання максимального результату при 

існуючій кон'юнктурі ринку. Використання постійно діючої системи 

моніторингу та оцінювання дозволить забезпечити гнучкість і адаптивність 

використовуваного інструментарію, отримувати адекватні оцінки поточних і 

прогнозних змін економічного середовища та посилити дієвість процесу 

прийняття і реалізації управлінських рішень. 
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МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Останнім часом у вітчизняній економіці все більше уваги приділяється 
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вивченню та аналізу можливостей та шляхів виходу з економічної кризи, яка 

охопила майже всі сфери національної економіки. Сучасна економічна ситуація 

характеризується активним розвитком кризових явищ на мікрорівні, що 

підтверджується значною кількістю збитково працюючих підприємств, 

швидкими темпами зростання дебіторської та  кредиторської заборгованостей, 

збільшенням кількості справ про банкрутство. Це потребує використання у 

діяльності підприємств спеціальних механізмів та процедур, спрямованих на 

підвищення ефективності їх діяльності, подолання кризових явищ та 

недопущення банкрутства і ліквідації. 

Проблема антикризового управління є об’єктом дослідження багатьох 

науковців, даному питанню присвячено ряд праць як зарубіжних учених-

економістів, насамперед Т. Таффлера, Ж. Франшона, І. Романе, У. Бівера, так і 

вітчизняних – Н. Дмітрієва, Я. Вишнякової, А. Колосової, Л. Лігоненко, О. 

Стоянової, Л. Ситник, І. Бланка та інших. 

Актуальність питань антикризового управління для вітчизняних 

підприємств вимагає певної методології, за допомогою якої можна визначити, 

які саме методи антикризового управління будуть потрібні кожному 

конкретному суб’єкту господарювання. 

Антикризове управління – система своєчасних прийомів і методів, здатних 

попередити фінансову кризу і уникнути банкрутства [1, c. 216]. 

Успішне антикризове управління потребує використання різних методів. 

До головних методів антикризового управління доцільно віднести методи, 

які можна поділити на дві групи – тактичні та стратегічні. 

До тактичних методів належать: 

- санація; 

- даунсайзинг; 

- банкрутство. 

Стратегічними методами є: 

- ліквідація; 

- створення нових підприємств; 

- модернізація; 

- злиття; 

- диверсифікація; 

- реструктуризація. 

Застосування тактичних методів спрямоване на швидке покращення 

фінансових показників підприємства, тобто подолання наслідків кризи. Проте у 

більшості випадків цих методів недостатньо для усунення основної причини 

кризового стану – неефективної системи управління. А це потребує 

використання заходів більш тривалої дії. 

Результати застосування стратегічних методів підприємство відчуває, як 

правило, не одразу, проте вони змінюють сутність бізнесу, його якісні 

характеристики, такі, як конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, 

інноваційність тощо. 

Існування значної кількості методів пов’язане з наявністю різних підходів 
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до антикризового управління підприємством та різною природою причин самих 

кризових явищ (невідповідність стратегії підприємства умовам зовнішнього 

оточення, невідповідність реальних цілей фірми, існуючої організації обраній 

стратегії). Відповідно до причин кризи, підприємству слід вибирати метод, 

який краще за інші допоможе усунути ці причини. 
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ПАРАМЕТРИ ТА ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Україна вступає в епоху глобальної конкуренції, коли для досягнення 

успіху необхідні якісно нові підходи до розвитку економіки та системи 

економічної безпеки держави. Насамперед об’єктивною необхідністю, як 

показує досвід останніх років, є зосередження зусиль на досягненні фінансової 

безпеки держави. Серед всіх аспектів забезпечення останньої одним із 

вирішальних чинників надійності та ефективності функціонування всієї 

економічної системи виступає стан монетарної сфери в країні [1, с.27]. 

Фінансова безпека держави є однією із найвагоміших ланок національної 

економічної безпеки. Вона виступає окремою системою і включає в себе власні 

елементи, аналіз яких дозволяє виокремити основні параметри та індикатори, 

які характеризують рівень фінансової безпеки держави[2, с.283]: 

- рівень дефіциту бюджету; 

- величина дефіциту платіжного балансу; 

- ліквідність банківської системи; 

- питома вага довгострокових банківських кредитів у загальному обсязі 

наданих кредитів; 

- розмір валютних резервів; 

- відношення суми валових міжнародних резервів НБУ до загальної суми 

річного імпорту; 

- стійкість національної валюти та стабільність цін; 

- ступінь доларизації національної економіки; 

- рівень монетизації ВВП; 

- швидкість обігу готівки; 
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- рівень розвитку вітчизняного фондового ринку; 

- інвестиційний клімат; 

- ступінь захищеності інтересів інвесторів; 

- рівень присутності іноземного капіталу в рамках прямих та портфельних 

інвестицій в економіку держави; 

- стан та розміри зовнішньої та внутрішньої заборгованості. 

Також слід виокремити основні загрози фінансовій безпеці держави. Увесь 

комплекс загроз науковці розглядають як окрему її підсистему, на яку 

здійснюють вплив інститути фінансової безпеки в процесі реалізації фінансової 

політики держави. Серед загроз фінансовій безпеці держави виділяють [2,с. 

285]: 

- незавершеність та недосконалість законодавства у фінансовій сфері; 

- недосконалість бюджетної політики та нецільове використання 

бюджетних коштів; 

- неефективність податкової системи, ухилення від сплати податків та 

зростання “тіньової економіки”; 

- значні обсяги державного боргу та проблеми з його обслуговуванням; 

- недостатність фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання для 

забезпечення відтворювального процесу та інвестиційної діяльності; 

- невисока конкурентоспроможність національної банківської системи, 

низький рівень сумарного банківського капіталу; 

- недосконалість фондової інфраструктури, недостатність фондових 

інструментів, низька капіталізація фондового та страхового ринків; 

- зростання впливу транснаціонального капіталу на економіку країни. 

З огляду на наявні загрози вітчизняні науковці пропонують виділяти 

активні та пасивні заходи із забезпечення фінансової безпеки. Активні заходи – 

це превентивні дії, які дозволяють мінімізувати або виключити негативний 

вплив загроз та базуються на прогнозуванні соціально-економічних процесів у 

суспільстві. Пасивні характеризуються опосередкованим втручанням 

державних органів в процес забезпечення фінансової безпеки в країні. За такої 

політики провадження заходів по регулюванню економічних процесів у 

фінансовій сфері відбувається вже після виникнення загроз фінансовій безпеці 

держави. 

Наявність загроз, їх вплив на розвиток фінансової системи держави та 

заходи державних органів по упередженню або зменшенню негативного впливу 

даних загроз тісно пов’язані з таким поняттям як “фінансова стабільність”. По 

суті, фінансова безпека як економічна категорія містить в собі дане поняття. Г. 

Шиназі визначає фінансову стабільність як “ситуацію, в якій фінансова система 

будь-якої країни здатна задовільно виконувати три ключові функції 

одночасно [3, с. 25]: 

- фінансова система безупинно та ефективно сприяє розподілу ресурсів в 

економіці від власників заощаджень до інвесторів і розподілу економічних 

ресурсів загалом; 

- фінансові ризики визначаються й оцінюються на перспективу з 
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прийнятною точністю, а також добре управляються; 

- фінансова система перебуває у такому стані, що вона без напруги може 

абсорбувати фінансові та реальні економічні непередбачувані події”. 

Таким чином, створення повноцінного механізму забезпечення фінансової 

безпеки держави передбачає перш за все вирішення широкого кола проблем, 

що стосуються формулювання індикаторів та принципів забезпечення 

фінансової безпеки, визначення пріоритетних національних інтересів у 

фінансовій сфері, здійснення постійного відстеження факторів, які викликають 

загрозу фінансовій безпеці країни, а також вживання заходів щодо їх 

попередження та подолання.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Забезпечення безпеки діяльності суб’єктів підприємництва є для України 

порівняно новим явищем, але разом з тим з часом воно набуло дуже серйозної 

актуальності. Становлення та розвиток вітчизняного підприємництва 

відбувалось під впливом різного роду факторів, здебільшого негативного 

характеру. Відсутність належного захисту підприємницької діяльності з боку 

держави, недосконалість правового регулювання взаємовідносин у сфері 

безпеки бізнесу не утворювало передумов для ефективного його розвитку, що у 

свою чергу примушувало підприємців шукати шляхи виживання, акцентуючи 

увагу на власні можливості. Серйозні проблеми для бізнесу формували і 

особливості вітчизняних ринкових відносин де поширеною була 

недобросовісна конкуренція, активна економічна концентрація, фіктивне 

підприємництво, доповнені останнім часом рейдерством та іншими 

негараздами. Звичайно, що не оминули підприємницьку діяльність і 

кримінальні елементи та їх злочинна діяльність в бізнесі. Тобто, діяльність 

вітчизняного підприємництва за більш ніж 20-літній термін існування 

незалежної України не тільки набула певного економічного розвитку та 

досвіду, а й загартувалась у постійній боротьбі з різного роду небезпеками та 

загрозами. Для такої боротьби вітчизняні підприємці створили потужну 

систему власної безпеки, яка стала на заваді недобросовісній та кримінальній 

діяльності у сфері бізнесу та здійснює захист інтересів суб’єктів 
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підприємництва у їх взаємовідносинах з конкурентами, контрагентами, 

клієнтами, державою. 

Поняття фінансово-економічної безпеки немає однозначного тлумачення. 

У багатьох випадках фінансова та економічна безпека підприємства 

розмежовуються.  При дослідженні сутності економічної безпеки застосовують 

декілька підходів та розглядають їх на різних рівнях: на національному, 

регіональному та галузевому рівнях, на рівні підприємств. 

Під фінансово-економічною безпекою підприємства необхідно розуміти 

захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від негативної 

дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а також 

здатність суб’єкта господарювання до відтворення. Іншими словами, 

фінансово-економічна безпека – це стан і здатність фінансово-економічної 

системи протистояти небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також 

перешкодам у досягненні цілей розвитку. 

Головний принцип збереження фінансової безпеки – це контроль і 

збалансування доходів і витрат економічної системи. Фінансова безпека 

підприємства, як правило, є головним елементом їх економічної безпеки. 

Водночас, певним чином вона є самостійним елементом і являє собою такий 

стан їх фінансових ресурсів, за якого забезпечується ефективна (прибуткова) 

діяльність, захист фінансових інтересів та здатність зберігати підприємствами 

свої фінансові можливості від впливу різного роду небезпек і загроз. Тобто, 

основна увагу фінансової безпеки має бути спрямована на забезпечення 

ефективного використання фінансових ресурсів і підтримання їх на 

достатньому для ефективної діяльності підприємства, банку рівні за будь яких 

умов. Останнє ж передбачає активну діяльність, щодо залучення фінансових 

ресурсів та їх ефективного вкладання.  

Основу економічної безпеки мають складати заходи, спрямовані на 

захист матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва на всіх 

етапах діяльності останніх: формуванні, зберіганні, використанні зазначених 

ресурсів. Враховуючи, що переважну частину фінансових ресурсів суб’єктів 

підприємництва складають обігові кошти, обіг яких здійснюється шляхом 

виконання різного роду операцій (господарських, фінансових, комерційних 

тощо), то очевидно, що економічна безпека значну увагу має приділити саме 

таким операціям. Разом з тим, враховуючи особливості сучасних ринкових 

відносин та небезпечність окремих видів загроз, економічна безпека значну 

частину своїх заходів має спрямувати на протидію недобросовісній та 

злочинній поведінці осіб як безпосередньо в середовищі суб’єкта 

підприємництва, так і серед його клієнтів, партнерів, контрагентів, а також 

втягуванню суб’єкта підприємництва в незаконну фінансову діяльність. Беручи 

до уваги перспективи розвитку економічної ситуації в країні, система 

економічної безпеки вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності має 

бути готовою до захисту їх інтересів в умовах формування та дії 

глобалізаційних викликів. 

Отже, відсутність досконалої правової бази для забезпечення безпеки 
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підприємницької діяльності та неналежна підтримка зусиль підприємців щодо 

їх захисту з боку держави значним чином позначились на сучасному стані 

безпеки бізнесу. Серед видів безпеки бізнесу, економічна безпека не набула 

провідного характеру, а її заходи не мають системного та комплексного 

підходу. Більш того, функції безпеки взагалі і економічної зокрема, не 

поширені на всі підрозділи суб’єктів підприємництва та їх працівників. Такі 

функції є прерогативою лише спеціальних підрозділів безпеки суб’єктів 

господарювання. Заходи економічної безпеки не завжди носять упереджений 

характер. Якраз ці та інші особливості забезпечення економічної безпеки у 

вітчизняному підприємництві обумовлюють необхідність подальшого розгляду 

питань економічної безпеки, її суті, основ, організації, формування відповідної 

системи заходів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Державний податковий менеджмент посідає важливе місце у системі 

державного управління економічними та соціальними процесами. Фінансова 

наука і практика суспільних трансформацій переконливо доводять, що 

оподаткування відноситься до найдієвіших фіскальних інструментів з 

широкими можливостями впливу на економіку і соціальну сферу. Від наукової 

обґрунтованості управлінських рішень у податковій сфері залежать фінансова 

стабільність держави, збалансованість державних фінансів, добробут громадян 

та економічне зростання в країні. 

Неефективне управління процесом оподаткування призводить до проблем 

з наповненням дохідної частини бюджету, зростанням ухилення від сплати 

податків, посиленням соціальної несправедливості, зниженням ділової 

активності тощо[1, с. 25].  

Наукові основи раціональної організації оподаткування закладено 

відомими зарубіжними та вітчизняними вченими-економістами. У вітчизняній 

податковій науці питання організаційно-управлінського забезпечення процесу 

оподаткування досліджувались у працях таких вчених, як В. Андрущенко, О. 

Бандурка, З. Варналій, О. Василик, В. Геєць, Т. Єфименко, Ю. Іванов, А. 
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Крисоватий, М. Крупка, І. Лютий, А. Соколовська, Л. Тарангул, В. Федосов, Л. 

Шаблиста та ін. Віддаючи належне високому науковому рівню та практичній 

значимості результатів досліджень зарубіжних та вітчизняних учених, що 

сформували вагому теоретико-методологічну базу державного податкового 

менеджменту, сучасний стан наукової розробки даної проблематики не можна 

вважати завершеним. Це пов’язано не лише з новітніми явищами, що 

відбуваються внаслідок високо динамічного розвитку усіх сфер суспільних 

відносин, а й зокрема податковими змінами.  

Податковий менеджмент переважно досліджується за окремими 

функціональними складовими (зокрема, такими як податковий контроль, облік 

платників, податкове планування, податкове регулювання тощо). Водночас 

недостатньо дослідженими залишаються проблеми неузгодженості 

управлінського категоріального апарату у сфері оподаткування, невизначеності 

місця державного податкового менеджменту у податковій системі держави, 

комплексного аналізу стану його практичної реалізації, а також оцінки 

результативності державного податкового менеджменту та підвищення його 

ефективності. Вказані проблеми гальмують ефективний розвиток державного 

податкового менеджменту в Україні і, відповідно, процес реформування 

податкової системи.  

У науковій літературі містяться різні підходи до визначення мети 

податкового менеджменту, яку можливо розрізняти на макро- та 

мікроекономічному рівнях. Так, Т. М. Рева метою податкового менеджменту на 

макроекономічному рівні визнає забезпечення доходної частини бюджету та 

впливу податків на розвиток підприємництва та соціальної сфери [2, с. 58]. 

Таким чином, метою державного податкового менеджменту є реалізація 

податкової політики, а також формування доходної частини бюджетів всіх 

рівнів та забезпечення дієвого впливу податків, зборів (обов’язкових платежів) 

на розвиток національної економіки та соціальних відносин в суспільстві.  

Більш глибоко усвідомити сутність державного податкового менеджменту 

можливо за допомогою дослідження його функцій. Крім того, саме у функціях 

реалізується управління податковою системою, до переліку яких можливо 

віднести: планування, організування, координування, стимулювання та 

контроль. Даний підхід заслуговує на увагу, але, на нашу думку, функції 

організування та координування можливо об’єднати в одну функцію – 

організування. Таким чином, державний податковий менеджмент виконує всі 

основні функції, притаманні класичному менеджменту – планування, 

мотивування, організування та контроль.  

М. Ігнатишин вважає, що якщо розглянути сукупність прийомів та методів 

організації податкових відносин, які є складовими податкового менеджменту, в 

логічній послідовності, то стає очевидним, що управління в сфері 

оподаткування починається із законотворчої діяльності, яка закладає основу 

для розробки системи загальнодержавних, спеціалізованих, галузевих планів та 

планів мікроекономічних та субмікроекономічних суб’єктів[3, с. 35].  

Отже, першою в логічній структурі податкового менеджменту є функція 
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планування. Функція планування в державному податковому менеджменті 

реалізується передусім шляхом розробки системи державних планів, 

починаючи від довгострокових стратегічних програм економічного та 

соціального розвитку, завдання яких конкретизуються в планах, що мають 

ознаки тактичних планових документів – законах України про державний 

бюджет на певний рік.  

Планування в податковому менеджменті є його основою. При розробці 

планів в державному податковому менеджментів органи державної влади 

повинні керуватися податковою політикою, яка сформувалася в державі на 

певному етапі її розвитку. Розробка та реалізація податкової політики держави 

тісно пов’язана із законотворчою діяльністю в сфері оподаткування. В процесі 

цієї діяльності визначаються принципи оподаткування, встановлюються види 

податків та зборів (обов’язкових платежів), їх елементи, розробляється порядок 

складання та подання звітності, а також вимоги до порядку розрахунків із 

бюджетом.  

Контрольна функція державного податкового менеджменту передбачає 

проведення контрою за дотриманням органами державної влади, що наділені 

відповідними повноваженнями в сфері оподаткування, та платниками податків 

податкового законодавства. Крім того, дана функція повинна забезпечити 

контроль та оцінку виконання цілей та завдань податкової політики держави, 

зокрема обсяги виконання показників обсягів податкових надходжень до 

бюджету, виявляти причини відхилень, що виникли та виявляти невикористані 

резерви зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів. Контрольними 

повноваженнями наділені всі учасники процесу державного податкового 

менеджменту, але основна частина обов’язків покладається на органи 

Державної фіскальної служби України, яка несе відповідальність за 

правильністю нарахування та своєчасністю сплати податків та зборів 

(обов’язкових платежів) до бюджетів.  

В межах реалізації контрольної функції державного податкового 

менеджменту проводиться аналіз, за допомогою якого здійснюється кількісна 

та якісна оцінка показників функціонування системи оподаткування, 

виявляються відхилення від встановлених параметрів функціонування та 

встановлюються причини таких відхилень. За допомогою використання методів 

та прийомів економічного аналізу, органи управління системою оподаткування 

мають можливість визначати глибинні зв’язки між окремими її параметрами 

функціонування, своєчасно виявляти тенденції розвитку, розробити оптимальні 

та найбільш ефективні варіанти управлінських рішень.  

Ефективний державний податковий менеджмент неможливий без 

відповідного інформаційного забезпечення, яке представляє собою його 

підсистему, що забезпечує формування оперативної та об’єктивної інформацій 

про стан системи оподаткування. Функціонування інформаційного 

забезпечення повинно відбуватися постійно, оскільки управлінський вплив 

керуючої системи на керовану відбувається безперервно, що забезпечить 

можливість вироблення актуальних, своєчасних та ефективних рішень в сфері 
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оподаткування. 

Після завершення понад двох десятиліть ринкових трансформацій, 

державний податковий менеджмент в Україні продовжує перебувати на етапі 

свого інституційного становлення, а управління процесом оподаткування 

здійснюється переважно експериментальним шляхом. Причину такого 

становища слід шукати, насамперед, в недостатньому науковому обґрунтуванні 

основних засад теорії і практики державного податкового менеджменту та 

пріоритетів його подальшого розвитку. Тому питання теоретичного підґрунтя 

розвитку податкового менеджменту і в подальшому залишатиметься 

актуальним напрямом досліджень у сфері оподаткування. 
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СУТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

У науковій літературі виокремлено концепцію, відповідно з якою доскладу 

банківських послуг входить окремий, порівняно вузький сегмент діяльності 

банку. При цьому послугою вважається діяльність банківської установи, яка 

безпосередньо не пов’язана з активними і пасивними операціями. Існує думка, 

що банківські послуги – це посередницькі операції банків, головною ознакою 

яких є отримання банком доходу у вигляді комісійних за обслуговування. 

Брегеда О. А. розглядає поняття «банківська послуга» як набір упорядкованих 

дій банку, які безпосередньо не є пов’язаними із формуванням та 

використанням ресурсів банку і не несуть ризику їх втрати [2]. 

Більшість авторів розглядають банківську послугу в складі основної 

діяльності банку як форму задоволення фінансової потреби клієнта банку (у 

кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, гарантіях, купівлі, продажу і 

зберіганні цінних паперів, іноземної валюти тощо) [4]. 

Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» [3] банк є 

юридичною особою, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного 

банку України здійснювати відповідні операції, що пов’язані з наданням 

банками різноманітних послуг. 

Банківським послугам притаманні такі ознаки: 

 платність; 

 задоволення потреб клієнтів; 

 залежність від інформаційно-технологічного забезпечення банку; 
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 участь у формуванні руху грошових потоків; 

 фінансовий характер; 

 необхідність розробки технологічного процесу [3]. 

Банківська діяльність зводиться до здійснення банківських операцій, 

надання послуг та пропозиції продуктів. Банківські послуги відрізняються від 

операцій банку за своїм змістом. Вони не збільшують банківські вимоги чи 

банківські зобов'язання, слабо посилюють їх ризики, не передбачають 

формування нових резервів. Плата за послугу встановлюється у формі 

комісійної винагороди. Види банківських послуг розрізняються набором 

пов'язаних між собою за певним критерієм процедур, що здійснює банківська 

установа, які можна об'єднати в одну групу з єдиною назвою, наприклад, 

ліцензовані, неліцензовані, чисті, комісійні тощо. 

Основу банківського продукту формують різного роду послуги. До 

основних банківських послуг належать: залучення коштів і подальше їх 

розміщення у кредитному, інвестиційному та інших портфелях. Від різниці у 

процентах за цими послугами банки й одержують найбільший прибуток. 

Активний розвиток та розширення сфер діяльності банків вимагає 

окреслення пріоритетних напрямків упровадження нових послуг, на яких 

повинні бути сконцентровані зусилля. Серед них можна відзначити: трастові 

послуги; консультаційно-інформаційні послуги; допоміжні послуги, пов'язані із 

забезпеченням господарської діяльності клієнтів; удосконалення традиційних 

банківських послуг, насамперед депозитно-позикових. 

В Україні серед перспективних напрямків функціонування комерційних 

банків особливе місце може належати трастовим послугам, які передбачають 

управління майном та виконання інших послуг в інтересах і за дорученням 

клієнта на правах його довіреної особи. 

Окрім трастових послуг, заслуговує на увагу такий важливий напрямок 

банківської діяльності, як надання клієнтам кваліфікованих консультацій та 

інформації з різноманітних аспектів управління фінансами та організації 

господарської діяльності. Досвідчені фахівці банку можуть надавати клієнтам 

роз'яснення, інформацію, консультації з різного роду банківських, правових і 

фінансових питань, проблем ведення бізнесу та особистого господарства. 

Серед зазначених послуг важливе місце можуть посісти: аудиторські 

послуги, маркетингові послуги, гарантійні послуги. Аудиторські послуги 

передбачають проведення комплексної перевірки банком усієї фінансово-

господарської діяльності клієнта або окремих її аспектів. Суть маркетингових 

послуг розглядають як пошук нових ринків збуту для клієнта, організацію 

рекламної компанії, добором партнерів,зацікавлених у господарських стосунках 

із клієнтом. Гарантійні послуги пов'язані з видачею банком зобов'язань за 

клієнта, виконання яких передбачає здійснення різних грошових виплат. 

Водночас слід відзначити, що необхідною умовою утримання стійких 

позицій на ринку банківських послуг є не лише впровадження у чинну практику 

банків нових видів послуг, а й постійне вдосконалення традиційних 

банківських послуг. Високі темпи зростання кількості банківських послуг 
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ускладнюють їх ринкове позиціонування та формування ефективної 

конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг. Конкурентної 

переваги на ринку банківських послуг можна досягти лише за умови глибокого 

усвідомлення ринкових і функціональних взаємозв'язків між окремими 

послугами та продуктами на засадах узгодженості  та комплексності. 
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ТАКТИЧНІ МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

На діяльність будь-якого підприємства впливає велика кількість чинників, 

які потенційно можуть спричинити кризову ситуацію, яка може погіршити 

показники діяльності підприємства. Висока ймовірність виникнення кризових 

явищ на підприємстві зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого 

антикризового управління. Для проведення ефективного антикризового 

управління у практиці використовуються методи аналізу, які дозволяють з 

мінімальними витратами провести оцінку ризиків, фінансового стану, прогноз 

майбутніх тенденцій розвитку.  

Проблемам антикризового управління підприємствами присвячено ряд 

праць вітчизняних і зарубіжних науковців: Іванова Г. П., Градова А. П., Кузіна 

Б. І., Слабікова Г. В., Шахдінарова Г. М., Федотова А. В., Брю С. Л., Ейреса Р., 

Макконелла К. Р., Хоскінга А., Янча Е. 

Узагальнюючи погляди багатьох дослідників можна стверджувати, що 

антикризове управління підприємством – це комплексна система управління 

підприємством, що направлена на усунення можливих і наявних проблем в його 

діяльності шляхом розроблення і реалізації спеціальної програми з 

використанням всього потенціалу підприємства шляхом використання 

різноманітних принципів, форм та методів недопущення чи ліквідації кризових 

явищ. 

Враховуючи різноманітність кризових явищ та багатоваріантність їх 

прояву, можна використовувати різні методи антикризового управління як по 

відношенню до окремих параметрів кризового явища, так і до кризової ситуації 
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в цілому. Всі методи антикризового управління доцільно поділити на дві групи 

– тактичні та стратегічні. 

До тактичних методів належать такі, як санація, даунсайзинг та 

банкрутство, застосування яких спрямоване на швидке покращення фінансових 

показників підприємства, тобто подолання наслідків кризи. 

1. Санація об’єднує сукупність заходів фінансово-економічного, 

виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих 

на швидке покращення фінансових показників підприємства за рахунок зміни 

структури активів та пасивів підприємства. Ці заходи можуть мати зовнішній та 

внутрішній характер. 

Зовнішня санація спрямована на досягнення платоспроможності, 

прибутковості і конкурентоспроможності підприємства боржника в 

довгостроковому періоді. Санація застосовується при виникненні загрози 

банкрутства,з метою відновлення ліквідності та платоспроможності, а також, як 

і при реструктуризації, на відновлення прибутковості та 

конкурентоспроможності [1]. 

Внутрішня санація – сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести 

підприємство до фінансового оздоровлення за рахунок власних джерел. 

До санаційних заходів слід віднести: 

- консервацію, оренду та розпродаж основних засобів, що не 

використовуються підприємством; 

- заміну короткострокових боргових зобов’язань на довгострокові; 

- передачу об’єктів соціальної сфери до муніципальної власності тощо. 

Результати санації в більшості випадків мають тимчасовий характер. 

Проте не можна відкидати важливу роль попереднього фінансового 

оздоровлення для збільшення ефективності реструктуризації та інших методів 

реформування [2]. 

2. Даунсайзинг характеризує можливості підприємства адаптуватися до 

умов внутрішнього та зовнішнього середовища шляхом зменшення виробничих 

потужностей та чисельності персоналу підприємства відповідно до реального 

попиту та ринкових можливостей. Його використання призводить до значного 

скорочення постійних витрат, зменшення собівартості продукції [1]. 

3. Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 

Ефективність антикризового управління після визнання підприємства 

банкрутом багато в чому залежить від радикально спрямованих дій 

арбітражного керуючого, що призначається судом з ініціативи підприємства-

боржника або кредиторів і якому передаються функції зовнішнього управління 

майном боржника. 

Отже, відповідно до того, що є причиною кризи, підприємству слід 

вибирати метод, який краще за інші допоможе її усунути. 
Список використаних джерел: 

1. Науменко А. П., Гаврилко Т. О. Антикризове управління підприємством [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ppei/2010_25/naumenko.pdf. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ НБУ У РЕАЛІЗАЦІЇ  

МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

НБУ є центральним державним органом управління в країні, який 

забезпечує і проводить грошово-кредитну (монетарну) політику. Законодавче 

забезпечення функціонування НБУ базується на Конституції України, Законі 

України «Про Національний банк України» та інших законодавчих актах 

України, які визначають його правовий статус, завдання, функції, 

повноваження та принципи організації і діяльності 

При характеристиці правового статусу НБУ необхідно наголосити, що 

відповідно до Закону України «Про Національний банк України», дана 

структура є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права 

державної власності і перебуває в його повному господарському віданні. Крім 

того, НБУ не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи 

державної влади не відповідають за зобов’язаннями НБУ, крім випадків, коли 

вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання [1]. Тобто апріорі виникає 

перша умова участі НБУ у процесах регіоналізації регулювання розвитку 

банківської системи – неможливість прямого впливу на майнові інтереси 

органів влади, що мають повноваження в інших сферах.  

Водночас основна функціональність НБУ проявляється у грошово-

кредитній сфері. Саме на НБУ покладена дуже важлива функція забезпечення 

стабільності національної грошової одиниці – гривні. На виконання своєї 

основної функції НБУ сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а 

також, у межах своїх повноважень, цінової стабільності [2, с. 354]. НБУ 

виконує, крім своєї основної функції, інші, розуміння яких важливе для 

обґрунтування основних тенденцій розвитку монетарної політики.  

Конкретизація повноважень НБУ у монетарній сфері дозволила 

виокремити фінансово-регулятивні функції, які охоплюють: емісійну – НБУ 

монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; 

кредитну – НБУ виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує 

систему рефінансування; платіжно-установчу – НБУ визначає систему, порядок 

і форми платежів, у тому числі між банками; банківсько-регулятивну – НБУ 

здійснює банківське регулювання та нагляд; резервну – НБУ забезпечує 

накопичення та зберігання золотовалютних резервів і здійснення операцій з 

ними та банківськими металами; інкасаційну – НБУ організує інкасацію та 

перевезення банкнот і монет та інших цінностей; процентну – НБУ регулює 

рівень банківських процентних ставок; фондово-регулятивну – здійснює 

операції на фондовому ринку, насамперед здійснює купівлю-продаж цінних 
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паперів, що випускаються державою. 

В умовах активних глобалізаційних процесів, які проявляються і в грошово-

фінансовій сфері, зростає значимість функціональності НБУ валютного характеру. 

Зокрема група валютних функції включає наступні: валютно-регулятивну – НБУ 

здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне 

регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, 

організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими 

установами, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій; регулятивно-

курсову – НБУ визначає курс національної грошової одиниці відносно валют інших 

держав; інтервенційно-регулятивну – здійснює операції на відкритому ринку, де 

реалізуються державні цінні папери. 

Інформаційно-контрольні функції НБУ наразі є особливо важливими й 

стратегічними, адже дозволять сформувати передумови для їх функціонування 

з розумінням соціальної та економічної обґрунтованості. Дана група функцій 

включає: статистичну – НБУ організовує створення та методологічно 

забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та 

статистики платіжного балансу; інноваційно-технологічну – НБУ визначає 

напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, 

координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних 

систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської 

інформації; аудиторську – НБУ здійснює сертифікацію аудиторів, які 

проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та 

ліквідаторів банку; зовнішньоекономічно-аналітичну – складає платіжний 

баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; монетарно-аналітичну – НБУ 

аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 

забезпечення конфіденційності – НБУ реалізує державну політику з питань 

захисту державних секретів у системі.  

Прогностична функція в силу її вагомості виокремлена в окрему групу. 

Воно доповнює інформаційно-контрольні і передбачає, що НБУ здійснює 

прогнозування макроекономічних показників (наприклад, ВВП, інфляція, 

ставки за валютними депозитами).  

Таким чином, у грошово-кредитній сфері НБУ виконує функції емісійного, 

організаційного, фінансово-регулятивного, прогностичного та іншого характеру, які 

є вагомими для запровадження ефективного інструментарію проведення 

монетарної політики. 
Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі Україна має потребу в коштах, які мають бути 

спрямовані на розвиток економіки. Судячи з досвіду західних держав, 

джерелом подібних коштів може стати розвинена система небанківських 

фінансово-кредитних установ. В Україні небанківські фінансово-кредитні 

установи, зрозуміло, існують, однак діяльність їх поки ще недостатньо 

ефективна. Для подальшого їх розвитку й формування на їхній основі 

важливого джерела розвитку економіки необхідно знати, наскільки добре (або 

погано) вони функціонують на даний момент, які проблеми у функціонуванні 

існують і якими є тенденції подальшого їх розвитку в Україні. Дослідженням 

сутності фінансових посередників займалися такі видатні економісти як Дж. 

Кейнс,  А. Маршал, Ф. Мишкін, А. Сміт, М. Туган-Барановський, А. Пігу, Д. 

Рікардо, Й. Шумпетер, Б. Фрідман та інші. 

Небанківські фінансово-кредитні установи — це різноманітні установи, 

які акумулюють тимчасово вільні грошові кошти і розміщують їх у формі 

кредиту. Небанківські фінансово-кредитні установи є фінансовими  

посередниками грошового ринку, які і здійснюють акумуляцію заощаджень і 

розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно 

довгострокові). У своїй діяльності вони мають багато спільного з банками: 

- функціонують у тому самому секторі грошового ринку, що й банки, – у 

сектор і опосередкованого фінансування; 

- формуючи свої ресурси (пасиви), вони випускають, подібно до банків, 

боргові зобов’язання, які менш ліквідні, ніж зобов’язання банків, проте теж 

можуть реалізовуватися на ринку як додатковий фінансовий інструмент; 

- розміщуючи свої ресурси в дохідні активи, вони купують боргові 

зобов’язання, створюючи, подібно до банків, власні вимоги до інших 

економічних суб’єктів, хоч ці вимоги менш ліквідні і більш ризиковані, ніж 

активи банків; 

- діяльність їх щодо створення зобов’язань і вимог ґрунтується на тих 

самих засадах, що й банків: їх зобов’язання менші за розмірами, більш ліквідні і 

коротші за термінами, ніж власні вимоги, внаслідок чого їх платежі за 

зобов’язаннями менші, ніж надходження за вимогами, що створює базу для 

прибуткової діяльності. Перетворюючи одні зобов’язання в інші, вони, як і 

банки, забезпечують трансформацію руху грошового капіталу на ринку – 

трансформацію строкову, обсягову і просторову, а також трансформацію 

ризиків шляхом диверсифікації. 

Разом з тим посередницька діяльність небанківських фінансово-

кредитних установ істотно відрізняється від банківської діяльності:вона не 

пов’язана з тими операціями, які визнані як базові банківські. Якщо 
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законодавство окремих країн і дозволяє виконувати подібні операції окремим з 

таких установ, то рано чи пізно останні підпадають під вимоги банківського 

законодавства і набувають статусу банків. 

До небанківських фінансово-кредитних установ відносяться: кредитні 

союзи, кооперативи, компанії, ломбарди; лізингові й факторингові компанії; 

інвестиційні фонди, трастові фонди й компанії; страхові компанії; недержавні 

пенсійні фонди. 

Появі та розвитку небанківських інститутів на ринку фінансових послуг 

сприяють, як правило, три причини: ріст доходів населення; активний розвиток 

ринку цінних паперів; надання цими установами спеціальних послуг, яких не 

можуть надавати банки. Спеціалізовані фінансові інститути являють собою 

установи фінансової системи небанківського типу, що акумулюють грошові 

доходи, капітали та заощадження населення, підприємств, держави, 

спеціалізуючись на виконанні кількох операцій або обслуговуючи обмежене 

коло клієнтів. Значне місце у цій системі відводиться спеціалізованим 

кредитно-фінансовим установам, що діють, як і банки, у різних секторах ринку 

позичкових капіталів, але вони не виконують усіх основних банківських 

функцій, а найважливішою рисою, яка їм притаманна та відрізняє їх від 

банківських установ, є вузька спеціалізація [1,c.98-102]. Законодавством 

багатьох країн світу проводиться чітке розмежуванні сфер діяльності банків і 

небанківських установ, що в значній мірі обумовлено історичними 

особливостями розвитку виробництва і кредитної системи. Основні напрями 

діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів пов'язані з 

акумуляцією заощаджень населення шляхом залучення коштів на вклади, 

випуску власних акцій, облігацій, продажу страхових полісів; кредитуванням 

певної сфери економіки або господарської діяльності, групи населення; 

наданням іпотечних кредитів; організацією пенсійного та соціального 

забезпечення населення; здійснення операцій в рамках кредитної 

взаємодопомоги. Основні форми діяльності небанківських фінансово-

кредитних установ на ринку фінансових послуг зводяться до акумуляції 

заощаджень населення, надання кредитів через облігаційні позики корпораціям 

та державі, мобілізації капіталу через усі види акцій, наданню іпотечних і 

споживчих кредитів, а також кредитної взаємодопомоги. Фінансові компанії 

здійснюють кредитування клієнтів шляхом купівлі їх боргових зобов'язань. 

Серед фінансових компаній важливе місце посідають холдинг-компанії. 

Купівля зобов'язань дозволяє їм тримати великі пакети акцій компаній і 

здійснювати контроль над їх діяльністю. До фінансових компаній відносяться і 

кредитні установи, що обслуговують гуртову та роздрібну торгівлю, зокрема, 

діючі у сфері споживчого кредиту. В Україні до небанківських кредитних 

установ відносять також каси взаємної допомоги та ломбарди [1, c.102-106]. 

Розглядаючи структуру фінансової, зокрема, банківської системи нашої 

держави, можна зробити висновок про її відповідність загальноприйнятим 

європейським моделям. В рамках загальносвітової тенденції до універсалізації 

діяльності фінансових структур, банки займають домінуюче становище. Проте 
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небанківські фінансові установи завойовують ринок фінансових послуг досить 

активно. На сьогодні основними причинами такого поступу можна назвати: 

стрімкий розвиток фондового ринку та сек’ютиризація активів, потребу в більш 

прибутковому інвестуванні заощаджень домашніх господарств, спроби 

зменшення тиску жорстких вимог банківського кредитування. 

Ринок небанківських фінансових послуг в Україні стрімко розвивається: 

зростає кількість фінансових установ, розмір їх активів та попит на їх послуги.  

Небанківські кредитно-фінансові установи акумулюють, накопичують 

тимчасово вільні кошти одних осіб і надають їх у кредит іншим особам [1, 

с.380]. Вони звичайно виникають у тих сферах, які з тих або інших причин 

нецікаві великим гравцям фінансового ринку – комерційним банкам. Тобто 

небанківські кредитно-фінансові установи займають ті ніші, які відчувають 

брак уваги з боку банків. Це, наприклад, кредитування населення, 

сільськогосподарських виробників. На сучасному етапі функціонування НФКУ 

в Україні існує цілий ряд проблем. Основною з них є те, що до сьогоднішнього 

дня законодавством України офіційно не визначений статус «небанківської 

фінансової установи» [3]. 

Не менш важливою проблемою, є недовіра більшості громадян до 

небанківських фінансово-кредитних установ. Основною причиною цього є 

недовіра до різного роду вкладів, що залишилася ще з радянських часів, крім 

того, ще можна виділити недостатню інформованість громадян про ці установи, 

а також відносно невисокий рівень доходів більшості населення, невпевненість 

у політичній ситуації в країні, через що воно відмовляється від інвестиційної 

діяльності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що небанківські фінансово-

кредитні установи відіграють важливу роль на національних ринках розвинених 

країн. В Україні вони також розвиваються, однак говорити про істотну їхню 

роль у розвитку економіки не можна. Цьому перешкоджає відносно невелике 

охоплення ринку, недовіра до них з боку багатьох громадян, недосконалість 

законодавчої бази, що регулює їхню діяльність, а також нестабільна політична 

ситуація й відносно низькі доходи більшості громадян. 

Для рішення цих проблем можна запропонувати наступні шляхи: 

удосконалювання законодавчої бази, поширення інформації про діяльність 

небанківських фінансово-кредитних установ, надаваних ними послугах і 

гарантіях, стабілізація політичної ситуації в країні, і, як наслідок, стабілізація 

економіки, приведення доходів громадян до рівня доходів у розвинених 

країнах. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНИХ 

АСПЕКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Функціонування внутрішнього ринку України відбувається під впливом 

глобалізаційних та інтеграційних процесів, зростання циклічності фінансових 

криз національної економіки. Це призвело до того, що внутрішній ринок 

України є надзвичайно залежним від зміни кон’юнктури світового ринку, який 

приносить нові ризики і загрози національній економіці України. 

Дослідженням сучасного стану внутрішнього ринку та запровадженню 

нових пріоритетних напрямків його розвитку займалися такі вчені, якВ. В. 

Апопій, В. Г.  Бодров,  Н. І. Балдич, С. А. Дяченко І. М. Копич, В. Д. Лагутін, П. 

М. Макаренко, Н. М. Попадинець, О. Пустовойт та інші. Але проблема 

дослідження теоретичних аспектів внутрішнього ринку України потребує 

подальшого розвитку. 

Вивчення теоретичних аспектів регулювання внутрішнього ринку України 

потребує системного підходу, врахування інтересів всіх суб’єктів ринку 

громадян у формі домашніх господарств; суб’єктів господарської діяльності в 

торгівлі, промисловості, логістиці, в фінансово-кредитній сфері, маркетингу, 

страхуванні; недержавних організацій; органів державного контролю та 

регулювання; організації громадського суспільства. Система регулювання 

внутрішнього ринку повинна базуватись на принципах взаємодії цих 

інституцій, їхніх функціях та завданнях, які вони ставлять перед собою [1] (рис. 

1). Основними принципами внутрішнього ринку є регулююча, розподільча, 

стимулююча, інформаційна, інтеграційна, ціноутворююча, контролююча тощо 

[2].  

Суть регулюючої функції полягає забезпеченні безперервного процесу 

відтворення, вирівняння територіальних диспропорцій розвитку внутрішнього 

ринку;  

розподільча функція ринку стосується перерозподілу через нього засобів 

виробництва й предметів споживання, а також суспільного доходу між 

державою, підприємствами та громадянами; 

 - стимулююча функція внутрішнього ринку полягає у тому, що потрібно 

більш ефективно використовувати наявні фінансові ресурси, використовувати 

новітні технології виробництва, які потребують менше затрат часу, ресурсів, 

праці і мають вищий коефіцієнт віддачі. Тим самим такі дії підвищать 

конкурентоспроможність суб’єктів внутрішнього ринку; 

- рушієм прогресу є інформація якою володіють суб’єкти ринку, отже роль 

інформаційної функції внутрішнього ринку в умовах глобалізаційних процесів 

надзвичайно висока. Коли техніка та технології надзвичайно швидко старіють, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9D$
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постійно появляються нові загрози функціонуванню внутрішнього ринку, 

необхідно володіти інформацією, щоб можна було оперативно протистояти 

ризикам та загрозам в тій чи іншій ситуації; 

- інтеграційна функція забезпечує розвиток міжгалузевих, 

міжфункціональних та міжсекторальних економічних відносин; 

- функція ціноутворення повинна найбільш повно відображати вартість 

товарів і послуг, забезпечувати здорову конкуренцію, не допускати появи 

монополізму тощо [1]. 

- контролююча функція полягає в покаранні недобросовісної конкуренції, 

корупційних змов олігополістичного ринку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типологія суб’єктів регулювання внутрішнього ринку та їх 

економічних інтересів 

 

На нашу думку, об’єктивним є висновок про те, що для належної 

характеристики внутрішнього ринку України доцільно застосовувати 

комплексний методичний підхід, який передбачає застосування методів та 
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товарів та послуг; 
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внутрішньому ринку; 

- забезпечення прозорості 

систем державного 

регулювання на всіх 

рівнях ієрархій тощо. 
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інструментів, що спрямовані на забезпечення стійкого економічного зростання 

внутрішнього ринку. 
Список використаних джерел: 

1. Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / [В. В. Апопій, І. 

М. Копич, О. Г. Біла та ін.] ; за ред. В. В. Апопія та І. М. Копича. – К. : Академвидав, 2012. – 

424 с. 

2. Павлюк Л. І. Теоретико-методичні засади формування і реалізації механізмів 

регуляторної політики розвитку регіонального внутрішнього ринку [Електронний ресурс] / 

Л. І. Павлюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 854-859. 

Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/. 

3. Магас Н.В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності 

роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : Монографія / Т. Г. 

Васильців, Н. В. Магас, Н. О. Маргіта. – Львів: Видавець Бадікова Н. О., 2014. – 218 с. 

4. Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : 

монографія / В. Д. Лагутін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 327 с. 

 

 

УДК 336.71                                         Томалюк Світлана Володимирівна 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ 

Сучасний етап функціонування банківської системи України відбувається 

в умовах поглиблення економічної нестабільності, наслідком якої є посилення 

тенденцій до зростання рівня проблемної кредитної заборгованості та суттєвого 

погіршення ліквідності банківського сектора економіки. Показники 

прострочених і сумнівних кредитів у банківській системі України істотно 

перевищують рівень аналогічних показників банківських систем розвинених 

країн. За таких умов особливо актуальним є впровадження сучасних 

інструментів управління проблемною кредитною заборгованістю банків та 

підвищення якості їх кредитного портфеля.  

Під якістю кредиту розуміють ступінь кредитного ризику, притаманного 

кредитам. Рівень якості кредиту обернено пропорційний рівню кредитного 

ризику (чим вища якість позики, тим менша вірогідність її неповернення або 

відтермінування погашення і навпаки). 

При характеристиці якості банківських кредитів, на думку М. В. 

Плотнікової необхідно враховувати наступні важливі моменти: 

1)якість кредиту має динамічний характер і може змінюватися в процесі 

кредитування на різних стадіях руху кредиту. Наприклад, якщо на стадії 

отримання кредиту позичальником якість кредиту може мати дуже високий бал 

завдяки хорошому фінансовому стану клієнта, то при поверненні кредиту в 

зв'язку з погіршенням фінансового стану позичальника або виникненням інших 

негативних факторів якість кредиту може значно знизитися; 

2)на якість банківського кредиту впливає низка факторів кредитного 

ризику, які можуть виникати як збоку позичальника, так і з боку банку-

кредитора; 

http://global-national.in.ua/
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3)підходи до розуміння якості кредитів і вибору параметрів їх оцінки 

мають суб'єктивний характер,оскільки різняться між банками та банківськими 

регуляторами, які використовують свої способи і прийоми оцінки якості 

виданих позик [2]. 

Кредити з незадовільною якістю відносять до категорії проблемних, тобто 

таких, за яким своєчасно не проведені один чи декілька платежів, значно 

знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють 

банку мати сумнів щодо їх повернення. Основне завдання менеджменту в 

даному випадку полягає у мінімізації збитків за проблемними кредитами з 

використанням відповідних методів управління. 

Серед причин суттєвого зростання обсягу проблемної заборгованості у 

банківському секторі на сьогоднішній день варто відзначити такі: 

– девальвація гривні, що призвела до номінального перерахунку обсягів 

валютних кредитів і зниження фінансового стану позичальників; 

– втрати банків унаслідок анексії Криму й законодавчі заборони на 

здійснення банківської діяльності на тимчасово окупованій території; 

– оголошення надзвичайного стану функціонування банківської системи в 

Донецькій і Луганській областях: через воєнні дії відсутні можливості 

повноцінно працювати з портфелем позичальників на території, де проводиться 

АТО; 

– запровадження мораторію на роботу з іпотечними кредитами фізичних 

осіб в іноземній валюті; 

– слабка система захисту прав кредиторів,що традиційно продовжує 

чинити значний тиск на якість кредитів [1, с. 1087]. 

У відповідь на виклики несприятливого зовнішнього середовища більшість 

банків України обмежують кредитування нових позичальників, посилюють 

моніторинг фінансового стану,вимагаючи від клієнтів ліквідного забезпечення 

й позитивної кредитної історії. За безнадійними кредитами активізовується 

претензійно-позовна робота. Водночас із потенційно платоспроможними 

боржниками досить популярні домовленості про реструктуризацію.  

У сучасній науці традиційно розрізняють дві основні групи методів 

управління проблемними кредитами банку: 1)реструктуризації (реабілітації), 

тобто розробки спільно з позичальником плану дій щодо повернення кредиту та 

2) ліквідації проблемного кредиту, що передбачає повне або часткове 

погашення кредиту за рахунок продажу забезпечення за кредитом або іншого 

майна позичальника, залучення до погашення кредиту гарантів та поручителів, 

продаж або передача проблемного активу третій стороні або його списання. 

Українським та іноземним банкам вирішувати питання проблемної 

заборгованості необхідно за допомогою багатоваріантної стратегії, яка 

передбачає використання різних методів роботи з позичальником. Проблемні 

кредити є одним з основних дестабілізуючих чинників у розвитку банківського 

сектору. Недобросовісні позичальники використовують різні юридичні 

механізми для ухилення від повернення боргу. До них належать: технічне 

"банкрутство", виведення майна з-під застави, продаж предмета іпотеки третім 



188 
 

особам. Оскільки заборгованість великих компаній часто має складний 

характер, тому впоратися з її стягненням класичними судовими і несудовими 

способами можна далеко не завжди. Звернення до суду приводить до реального 

стягнення лише у тому випадку, якщо боржник має ліквідні активи. Саме тому 

вирішувати питання проблемної заборгованості необхідно за допомогою 

багатоваріантної стратегії, яка передбачає використання різних методів роботи 

з позичальником. Наприклад, одержання можливості управляти нерухомістю 

боржника, арешт і вилучення всіх його заставних активів, звернення до 

Держфінмоніторингу з метою перевірки боржника на причетність до "Money 

laundering", використання можливостей "банківських пулів" тощо[3]. 

Новим напрямом у роботі з проблемними кредитами є створення у банках 

ситуаційних центрів з управління проблемною заборгованістю за кредитними 

операціями. Завданням такого ситуаційного центру є чітке регламентування 

процесу підготовки, розгляду варіантів рішень, їх наукове обґрунтування на 

етапі підготовки, використання наукових підходів до оцінювання 

альтернативних варіантів, прогнозування результатів та ризиків під час 

врегулювання проблемної заборгованості. 

Сучасний етап функціонування банківської системи України потребує 

формування ефективної системи управління проблемними кредитами банків, 

яка б передбачала сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, стратегій, 

методів та інструментів управління, які спрямовані на зменшення рівня 

проблемної заборгованості банків. Потреба у застосуванні такої системи 

зумовлена необхідністю мінімізації обсягів проблемної заборгованості банків 

як на макро-, так і на мікроекономічному рівні для їх функціонування та 

стабільного розвитку – з одного боку, а також для створення базових передумов 

виконання банками своїх функцій в економічному розвитку країни – з другого 

боку. Ефективне функціонування системи управління проблемними кредитами 

банків дозволить досягнути узгодження їх стратегічних і тактичних фінансових 

цілей, сприятиме зниженню ризиків, що позитивно вплине на забезпечення 

фінансової стійкості та платоспроможності. 
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СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ БАНКУ 

Формування та управління капіталом банку ґрунтується на стратегії і 

тактиці управління. На сьогоднішній день актуалізується необхідність 

впровадження стратегічних і тактичних аспектів управління власним капіталом 

і цьому сприяють такі фактори, як нестійкий характер економіки, що 

супроводжується ризиковістю діяльності банків, зростаюча конкуренція між 

вітчизняними банками та банками-нерезидентами, залучення коштів зовнішніх 

інвесторів та інші. 

Загалом стратегію можна представити у вигляді основного напрямку 

діяльності банку для досягнення поставлених цілей. Стратегія управління 

капіталом не повинна суперечити загальній стратегії розвитку самого банку, 

оскільки є її складовою. Визначення стратегії управління капіталом необхідно 

здійснювати з урахуванням особливостей його формування та використання, 

умов зовнішнього середовища, а також цілей і напрямів діяльності банку. Отже, 

стратегія управління капіталом повинна бути орієнтована на поліпшення 

основних показників, що характеризують ефективність формування і 

функціонування капіталу, сприяти зміцненню фінансової стійкості. 

Специфіка банківської діяльності полягає в тому, що за кожним банком 

стоїть велика кількість клієнтів, для яких неспроможність банку надавати їм 

певні види послуг означає нестабільність їх діяльності. Тому відплив клієнтів з 

банків, у свою чергу, може призвести до загальної банківської кризи. Тобто 

низький рівень капіталізації банків вносить елемент нестабільності в економіку 

держави в цілому. Роль і величина власного капіталу банка визначають його 

специфіку у порівнянні з промисловими та іншими підприємствами. За рахунок 

власного капіталу банки формують від 12 до 20% загальної потреби в ресурсах 

для забезпечення своєї діяльності, тоді як для промислових підприємств власні 

кошти повинні складати 40-55%. Така специфіка банків та інших кредитних і 

фінансових установ пов'язана з рядом обставин. По-перше, банки як 

посередники залучають великі суми грошових коштів у вигляді депозитів та 

вкладів від населення, приватних і державних організацій і підприємств. По-

друге, банківські активи представлені різноманітними грошовими вимогами, 

більш ліквідні та швидко реалізуючі на ринку, ніж активи підприємств у 

вигляді будівель, обладнання і матеріальних цінностей, що забезпечують 

процес виробництва. 

Стратегічне управління капіталом банку — це сукупність взаємозв’язаних 

у часі і просторі управлінських дій і функцій, які дозволяють формувати 

бажану структуру капіталу відповідно до стратегічних цілей діяльності та 

розвитку банку, визначати характер взаємовідносин між відокремленими 

ланками його внутрішнього середовища[1, с. 55].  
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Головною метою стратегічного управління банківським капіталом є 

залучення та підтримка на достатньому рівні капітальної бази з метою 

розширення діяльності й створення захисту від ризиків, які супроводжують 

банківську установу в процесі діяльності, прогнозування майбутнього обсягу 

капіталу з урахуванням усіх можливих факторів впливу, дотримання 

законодавчо визначених нормативів співвідношення між різними складовими 

капіталу. Беручи до уваги те, що капітал є основою при створенні банківської 

установи, відіграє головну роль в процесі діяльності та ліквідації чи 

реорганізації, механізм стратегічного управління капіталом повинен 

забезпечувати наступне: 

- визначення конкретних цілей та завдань, а також здійснення контролю за 

їх дотриманням; 

- визначення способів оптимізації процесу управління капіталом 

банківської установи та здійснення аналізу ефективності даної оптимізації; 

- розробка загальної стратегії управління капіталом; 

- обґрунтування напрямів оперативного управління високоліквідними 

активами; 

- вдосконалення способів використання банківського капіталу; 

- застосування з метою управління економічних методів і моделей, зокрема 

при аналізі та плануванні; 

- орієнтація на використання внутрішніх важелів впливу на процес 

управління капіталом.  

В Україні з метою забезпечення ефективного управління власним 

капіталом доцільно здійснювати наступне: 

- підвищувати рівень капіталізації банків за рахунок коштів існуючих та 

нових інвесторів у сфері банківської діяльності, віддаючи перевагу тим 

напрямам збільшення власного капіталу, що забезпечують збереження 

контролю за діяльністю банку; 

- запровадити нові заходи з приводу оцінки фактичного рівня ризику 

активів, які б були актуальними по відношенню до ситуації, яка склалася у 

банківському секторі; 

- здійснити приведення внутрішньої оцінки достатності власного капіталу з 

позицій посилення наглядової складової і наближення їх до міжнародних 

стандартів [2, с.13]; 

- здійснити приведення у відповідність до міжнародних стандартів 

методику оцінки адекватності власного капіталу шляхом визначення для 

початку розміру капіталу достатнього для покриття ризиків, а потім розрахунку 

регулятивного капіталу і значення адекватності капіталу як співвідношення 

регулятивного капіталу до еквівалента зважених на рівень ризику активів.  

В тих умовах, в яких на сьогодні опинилася банківська система України, 

найоптимальнішим шляхами зростання рівня капіталізації банків є збільшення 

показника адекватності капіталу через консолідацію банківської системи 

України. Цей напрям передбачає створення банківських об’єднань та злиття 

банків. Це дало б можливість підвищити стійкість та стабільність усієї 
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банківської системи. Проте це не можливо здійснити без відповідних заходів 

НБУ, зокрема підвищити розмір мінімального статутного капіталу, а також 

проводити більш жорстку політику відносно регулювання значень економічних 

нормативів діяльності банку. Звичайно, крім об’єктивних причин, що 

заважають процесу консолідації банків, існують і суб’єктивні причини такі як 

небажання головних акціонерів зливатися з іншими банками, адже частіше 

всього банк в основному обслуговує особисту фінансову діяльність певної 

фінансової групи, яка і є її головним акціонером. Шляхом виходу з цієї ситуації 

є створення банківських об’єднань на зразок фінансових та банківських 

холдингових груп, банківських корпорацій. 

Таким чином, стратегія і тактика формування капіталу передбачає пошук і 

прийняття рішень, які гарантують задану ефективність його використання, за 

допомогою впливу на величину, рентабельність власного капіталу, структуру і 

джерела формування капіталу. При цьому механізм управління капіталом 

передбачає: визначення цілей і завдань управління, контроль над їх 

виконанням, розробку стратегії і тактики управління капіталом, використання 

сучасних методів і моделей у процесі управління, своєчасний аналіз 

ефективності використання капіталу та оптимізацію управління ним.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Перехід до ринкових відносин потребує вироблення ефективних і дієвих 

механізмів управління та регулювання економіки на регіональному рівні. 

Нехтування регіональною специфікою та особливостями розвитку певних 

територій спричиняє неконтрольовані політичні, економічні та соціальні 

наслідки. Збільшення темпів економічного розвитку регіону в значній мірі 

залежить від збалансованості регіональних бюджетів, ефективної фінансової й 

грошово-кредитної політики держави, а також від стану і стратегічних цілей 

діючих в ньому фінансово-кредитних установ [1]. 

Фінансова безпека регіону визначається як, такий стан бюджетної, 

грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

регіональної економіки та її економічне зростання [2]. Особливої уваги при 

оцінці рівня фінансово-економічної безпеки на регіональному рівні потребує не 
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лише визначення основних загроз, але насамперед формування системи 

індикаторів і чітке окреслення їх порогових значень. На даний момент в 

економічній науці існує значна кількість систем індикаторів фінансової безпеки 

регіону.  

На регіональному рівні важливо виділити наступні індикатори фінансової 

безпеки [1]: 1. Прибуткова частина бюджету, млн. грн.; 2. Темпи зростання 

прибуткової частини бюджету; 3. Відношення податків до валового 

регіонального продукту (ВРП), у відсотках до ВРП; 4. Відношення трансфертів 

до ВРП; у відсотках до ВРП; 5. Доля оплати праці у регіональній доданій 

вартості, у відсотках; 6. Відношення соціальних витрат до ВРП, у відсотках; 7. 

Доля заощаджень у ВРП.  

Таким чином, стійкість фінансової системи на регіональному рівні 

визначається дефіцитом державного бюджету і витрат по його обслугованою, 

стабільністю цін, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових стосунків, 

стійкістю банківської системи і національної валюти, золотовалютним запасом, 

а також зниженням зовнішнього і внутрішнього боргу та дефіцитом платіжного 

балансу, забезпеченням фінансових умов для активізації інвестиційної 

діяльності. Ефективна реалізація стійкої фінансової політики спрямовується на 

забезпечення економічної безпеки регіону [4]. 

Задля ефективного формування системи фінансово-економічної безпеки на 

регіональному рівні місцевим органам влади необхідно розробити чітку 

політику щодо її забезпечення, яка повинна виконувати такі завдання, як [4]: 

— діагностика та прогнозування зовнішніх і внутрішніх загроз 

забезпеченню реалізації фінансових інтересів регіону; 

— визначення найгостріших фінансових проблем регіону, ранжування їх 

за мірою небезпеки; 

— розробка системи фінансових заходів, спрямованих на розв’язання 

фінансових проблем, створення фінансових механізмів захисту регіональних 

інтересів; 

— запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз фінансовим 

інтересам регіону; 

— диверсифікація фінансових джерел та оптимізація фінансових потоків 

для забезпечення збалансованості сфер стійкого розвитку відповідно до 

встановлених критеріїв безпеки; 

— підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів 

регіону, контроль їх обсягів. 

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що більшість науковців під 

фінансовою безпекою реального сектору економіки розуміють стійкий стан 

захищеності регіонів, за якого відсутній, попереджений або нейтралізований 

вплив дестабілізуючих фінансових чинників на забезпечення 

стабільності,ефективності та збалансованості розвитку реальних секторів їхніх 

економік. 

Для забезпечення нарощення фінансового потенціалу, захищеності 

інтересів,стійкості регіонів та протистояння дестабілізуючим факторам, а також 
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стабільності ситуації та регіонального розвитку вченими пропонується вжити 

комплекс заходів щодо визначення найгостріших фінансових проблем регіонів, 

ранжування їх за мірою небезпеки, пріоритетністю розв’язання шляхом 

створення фінансових механізмів захисту інтересів стійкого розвитку, 

диверсифікації фінансових джерел, оптимізації фінансових потоків та 

підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів регіонів. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується високим 

динамізмом та необхідністю реформування місцевого самоврядування й 

адміністративно-територіального устрою з впровадженням новітніх підходів до 

управління регіональним розвитком, його фінансовим забезпеченням на основі 

розширення міжнародного, міжрегіонального й транскордонного 

співробітництва з необхідністю врахування існуючих ризиків та загроз на 

глобальному, національному й локальному рівнях. Формування і реалізація 

державної регіональної політики з врахуванням секторальної, територіальної та 

управлінської складових неможлива без ефективно функціонуючої банківської 

системи на загальнодержавному й регіональному рівнях, яка б забезпечувала 

інвестиційні, кредитні й споживчі потреби регіонів з врахуванням природніх, 

демографічних, інноваційних та інших особливостей й необхідності 

формування систем забезпечення фінансової безпеки. 

Під економічною безпекою територіального утворення розуміється 

сукупність умов і чинників, що характеризують поточний стан економіки, 

стабільність, стійкість і поступальність її розвитку, ступінь її самостійності у 

процесах інтеграції економікою країни, що виражається: 1) у можливості 

проводити власну економічну політику в межах країни; 2) здатності реагувати 

на різкі геополітичні зміни і здійснювати (або принаймні почати здійснення) 

значні економічні заходи (не очікуючи допомоги від країни) за невідкладними 

http://eprints.kname.edu.ua/29552/1/25.pdf
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ситуаціями на території, пов’язаними з локальними економічними лихами чи 

економічними прорахунками (помилками) на державному рівні; 3) можливості 

на договірній основі допомагати суміжним областям і регіонам, незбалансована 

економічна ситуація в яких може негативно позначитися на економічних 

інтересах території; стабільно підтримувати відповідність чинних на території 

економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці (чи директивно 

затвердженим для території на конкретний період часу), що дозволило б 

зберегти (чи відновити) належний рівень життя населення. 

Найчастіше фінансова безпека регіону трактується як: 1) фінансова 

самостійність (автономія), яка насамперед проявляється у здійсненні контролю 

над ресурсами регіону і визначається можливостями найбільш повно 

використовувати конкурентні переваги регіону; 2) стабільність регіональної 

економіки, яка передбачає надійність усіх елементів системи, захист усіх форм 

власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, 

стримування впливу дестабілізаційних чинників; 3) здатність до розвитку і 

прогресу, тобто самостійної реалізації і захисту регіональних економічних 

інтересів, здійснення модернізації виробництва, ефективної інвестиційної та 

інноваційної політики, розвитку інтелектуального і трудового потенціалу 

регіону [2]. 

Розуміють під фінансовою безпекою регіону також стан його економічного 

розвитку, що характеризується необхідними фінансовими ресурсами для 

задоволення потреб населення регіону, виконання своїх функціональних 

зобов’язань усіма ланками фінансової системи стосовно захисту його 

фінансових інтересів, запобігання фінансовим загрозам та небезпекам, 

подолання фінансової кризи та забезпечення ефективного функціонування 

економіки регіону загалом [1]. 

Отже, фінансова безпека регіону як структурна компонента економічної та 

національної безпеки держави повинна бути спрямована на забезпечення 

необхідного обсягу фінансових ресурсів для стійкого розвитку усіх 

територіальних адміністративних одиниць й стабільності регіональної 

економіки від існуючих загроз, небезпек та дестабілізуючих чинників з 

урахуванням грошово-кредитної, податкової, митної, валютної та інвестиційної 

складових. 

Визначення рейтингів є одним із перспективних методів дослідження 

фінансової безпеки регіонів, який дозволяє визначити концентрацію 

регіональних банків та регіони-лідери, які є найбільш привабливими для 

залучення потенціалу банківської системи у їх розвиток. 

Даний метод дозволив констатувати, що в 10 обласних центрів України, 

таких як: Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, 

Тернопільська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька 

відсутні банки-юридичні особи і відбувається обслуговування за рахунок філій 

та відділень банків, які функціонують на території України і належать до 

найбільших, системних установ. Значна міжрегіональна диференціація 

пов’язана із концентрацією кредитної маси у економічно активних регіонах, які 
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вносять найбільшу частку у створення валової доданої вартості, а саме у 

Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Банки Києва є 

лідерами серед кредиторів, які кредитують як свій регіон, так і позичальників 

інших областей. Слід зазначити, що переважний обсяг кредитів на 

регіональному рівні спрямовується у поточну діяльність суб’єктів 

господарювання і рейтинг банків за оцінкою співвідношення інвестиційного та 

поточного кредитування значно знижує сукупну рейтингову оцінку 

регіональної банківської системи. 

Отже, існування значних диспропорцій у її територіальній структурі та 

відсутність у значній кількості областей банків-юридичних осіб. Такий стан 

речей неминуче може призвести до економічної відсталості регіонів із 

нерозвинутою банківською системою. Тому важливим завданням держави у 

сфері фінансової політики повинно бути стимулювання інтересів комерційних 

банків до діяльності у проблемних регіонах.  
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ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ 

Виникнення грошей - тривалий історичний процес, пов'язаний з розвитком 

товарного виробництва і обігу товарів. Практична цінність грошей у розвитку 

суспільних відносин обумовила появу різноманітних наукових концепцій, 

кожна з яких досліджувала певні аспекти грошових відносин, а, отже, проблема 

грошей розглядалась з різних позицій з урахуванням прив’язки до конкретної 

точки зору. Методологічною основою усіх подальших наукових досліджень у 

сфері грошового обігу послужили класичні теорії грошей. Хоч сформувалися ці 

теорії як обґрунтування зміни рівня товарних цін зміною кількості грошей в 

обігу, тобто на базі вирішення досить вузького, прикладного питання 

економіки, сьогодні це надзвичайно широкі теоретичні концепції, які з 

кількісних позицій дають відповіді по суті на всі питання теорії та практики 

використання грошей.  

Безліч вчених вивчали і займалися темою основних класичних теорій 

грошей, знання та відкриття яких ставали все необхіднішими в умовах 

поглиблення взаємозв’язків між країнами світу і розвитком товарно-грошових 

відносин всередині певної держави, переходу останньої до новітніх умов 

ведення бізнесу тощо. Базуються на загальноприйнятих в світовій науці 
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поглядах на вартість взагалі, на суть грошей та формування їх вартості. Саме на 

основних положеннях даних теорій грошей засновувалися подальші наукові 

концепції, які не втратили актуальності й в умовах сьогодення, оскільки кожна 

з них привносила свій внесок у наукові дослідження щодо подальшого розвитку 

грошово-кредитних відносин.  

Номіналістична теорія повністю сформувалась у ХVІІ - ХVIII ст., коли 

грошовий обіг був наповнений неповноцінними (білонними) монетами. 

Першими представниками номіналізму були англійці Дж. Берклі і Дж. Стюарт. 

Вони вважали, що, по-перше, гроші створюються державою; по-друге, їх 

вартість визначається номіналом; по-третє, сутність грошей зводиться до 

ідеального масштабу цін. Наприклад, Дж. Стюарт визначав гроші як масштаб 

цін з рівними поділами [1, с. 155]. 

Номіналісти повністю відкинули вартісну природу грошей, розглядаючи їх 

як технічну зброю обміну. Панівне становище номіналізм зайняв в 

політекономії в кінці XIX – на початку XX ст., але, на відміну від раннього 

номіналізму, об'єктом його захисту стали не білонні монети, а паперові гроші 

(казначейські білети). 

Ще однією класичною теорією грошей є металістична теорія грошей. 

Представники металістичної теорії грошей ототожнюють грошовий обіг з 

товарним обміном і стверджують, що золото і срібло вже за своєю природою 

є грошима. Вони не враховують суспільної природи грошей (ототожнюючи 

їх із золотом і сріблом) і вважають гроші простим засобом обміну, а 

резервній функції металевих грошей надають фундаментального значення. 

Прихильниками цієї теорії у ХУІІ-ХVІІІ ст. були: в Англії - У. Стаффорд, 

Т. Мен, Д. Норе; в Італії- Ф. Галіані; у Франції- А. Монкретьєн. 

Помилковість металістичних поглядів меркантилістів полягала в 

наступному [2, с. 47]: 

 визнання золота і срібла грошима за їх природою; 

 ототожнення грошей з товарами; 

 нерозуміння суті грошей як товару особливого роду, який виконує 

специфічну суспільну функцію - служить загальним еквівалентом; 

 ігнорування того, що гроші - це історична категорія. 

Кількісна теорія грошей стверджує, що ціни товарів визначаються об'ємом 

платіжних засобів, що знаходяться в обігу, належить до числа найстаріших 

доктрин в історії економічної думки. Період її зародження датується XVI ст., 

коли бурхливе зростання товарних цін в Європі наполегливо вимагало 

пояснення причин цього явища. 

Першим, хто висловив припущення про залежність рівня цін від кількості 

благородних металів, був французький філософ Жан Боден. Однак він не 

висував твердження про пряму, а тим більше пропорційну залежність між 

зміною кількості грошей та зміною цін. 

Окремі положення цієї теорії в загальних рисах сформулював Дж. Локк 

(1632-1704 рр.). В більш розробленій формі вона викладена Дж. Вандерлінтом 

(помер в 1740 р.), Ш. Монтеск'е (1689-1755 рр.) і Д. Юмом (1711-1776 рр.). 
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Прихильником кількісної теорії був і Д. Рікардо (1772-1823 рр.). 

Таким чином, для ранньої кількісної теорії були характерні три постулати 

[2, с. 123]:  

1) причинності (ціни залежать від маси грошей); 

2) пропорційності (піни змінюються пропорційно кількості грошей);  

3) універсальності (зміни кількості грошей чинять однаковий вплив на 

ціни всіх товарів). 

Між тим очевидно, що в міру розвитку форм грошей структура грошової 

маси стає далеко не однорідною, так як включає не тільки готівкові гроші, а й 

банківські вклади. По-різному реагують на збільшення грошової маси й ціни на 

різні групи товарів, які зростають нерівномірно. Подальший розвиток кількісної 

теорії грошей пов'язаний з включенням в неї апарату економетричного аналізу і 

елементів мікроекономічної теорії ціни. Суттєвий внесок до модернізації 

кількісної теорії вніс І. Фішер (1867-1947 рр.) - видатний представник 

математичної школи в сучасній економічній теорії, один із творців і перший 

президент Міжнародного економічного товариства (1931-1933 рр.). В праці 

"Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту, відсотків і 

криз" (1911 р.) він намагався формалізувати залежність між масою грошей і 

рівнем товарних цін. Математично рівняння обміну можна представити у 

вигляді формули: 

МV = РQ, 

де:  М (mоney) - середня кількість грошей, що знаходяться в обігу в даному 

суспільстві протягом року; 

V (vеlосіtу) - середня кількість оборотів грошей в їх обміні на блага; 

Р (рrіcе) - середня ціна продажу кожного окремого товару, що купується в 

даному суспільстві; 

Q (quantity) - сукупна кількість товарів. 

Формула Фішера є некоректною для умов золотомонетного стандарту, 

оскільки ігнорує внутрішню вартість грошей. Однак при обігу паперових 

грошей, нерозмінних на золото, вона набуває певного раціонального змісту. В 

цих умовах зміна грошової маси впливає на рівень товарних цін (хоч, звичайно, 

І. Фішер в певній мірі ідеалізував ціновий механізм, так як мав на увазі 

абсолютну еластичність цін). Фішер, як і інші неокласики," відштовхувався від 

моделі досконалої конкуренції і поширював свої висновки на економіку, в якій 

існували монополії, і ціни вже в значній мірі втратили еластичність. В 

концепції Фішера є й інші недоліки, характерні для кількісної теорії, зокрема, 

перебільшення впливу грошей на товарні ціни. З його формули випливає, що 

грошова маса виконує активну роль, а ціни - пасивну. У Фішера лише грошова 

маса виступає як незалежна змінна, тоді як в дійсності має місце відповідний 

взаємозв'язок. В умовах монополістичного ціноутворення зростання товарних 

цін нерідко є причиною розширення грошового обороту. 

Отже, до основних класичних теорій грошей належать: номіналістична 

теорія, металістична теорія, кількісна теорія. Кожна з теорій грошей 

поглиблювала попередні учення стосовно грошей та привносила свій особистий 
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вклад. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО  

ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 

Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком 

активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від 

третини до половини сукупного обсягу активів банку. У структурі балансу 

банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина 

активів, що має свій рівень дохідності та ризику. Кредитний портфель 

комерційного банку є одним із найризикованіших напрямків, і найвагоміших 

компонентів структури відсоткових доходів.  

В економічній літературі серед авторів в даний час немає єдиного 

трактування кредитного портфеля банку. Дослідимо основні наукові підходи до 

трактування сутності кредитного портфелю (табл. 1).  

Таблиця 1 

Теоретичні підходи науковців щодо сутності кредитного  

портфеля банку 

 
Автор Визначення категорії 

Лаврушина О. И. 

[1, c.16] 

Кредитний портфель – це сукупність виданих кредитів, які 

класифікуються на основі критеріїв, пов'язаних з різними факторами 

кредитного ризику або способами захисту від нього. 

Масленченков 

Ю. С. 

[2, c.432] 

Кредитний портфель – це сукупність вимог банку по кредитах, які 

класифіковані за критеріями, зв'язаними з різними факторами кредитного 

ризику або способами захисту від нього. 

Воробйова Л. А. 

[3, c.132] 

Кредитний портфель – це характеристика структури й якості виданих 

кредитів класифікованих за певними критеріями. Одним з таких 

критеріїв є ступінь кредитного ризику. За цим критерієм визначається 

якість кредитного портфеля. 

Примостка Л. О. 

[4, c.125] 

Кредитний портфель – це сукупність усіх кредитів, наданих банком для 

одержання доходів. Обсяг кредитного портфеля оцінюється за 

балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, 

пролонгованих, сумнівних. 
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Порівнюючи наведені визначення кредитного портфеля, можна зробити 

висновок що одні автори дуже широко трактують кредитний портфель, 

відносячи до нього всі фінансові активи й навіть пасиви банку, інші – 

пов'язують розглянуте поняття тільки з позичковими операціями банку, треті—

підкреслюють, що, кредитний портфель – це не проста сукупність елементів, а 

класифікована сукупність.  

Більшість авторів при визначенні кредитного портфеля ґрунтуються 

тільки на одному із критеріїв класифікації його елементів – кредитному ризику. 

Для найбільш точного визначення кредитного портфеля необхідно брати до 

уваги й інші фактори, що здійснюють на нього безпосередній вплив 

(наприклад, рівень прибутковості й ступінь ліквідності кредитного портфеля). 

Сутність кредитного портфеля банку можна розглядати на 

категоріальному й прикладному рівнях. У першому аспекті кредитний 

портфель – це економічні відносини, що виникають при видачі й погашенні 

кредитів, здійсненні прирівняних до кредитних операцій. У цьому випадку 

кредитний портфель визначається як сукупність кредитних вимог банку й 

інших вимог кредитного характеру, а також як сукупність виникаючих при 

цьому економічних відносин. У другому аспекті кредитний портфель являє 

собою сукупність активів банку у вигляд і позичок, врахованих векселів, 

міжбанківських кредитів і інших вимог кредитного характеру, класифікованих 

по групах якості на основі певних критеріїв.  

Формування поняття кредитного портфеля має спиратися на основні 

принципи діяльності комерційного банку, що відображають конкретні умови 

його функціонування на ринку, а також стратегічні цілі. До їх числа належать: 

максимізація прибутку; забезпечення ліквідності; мінімізація ризиків; 

досягнення стабільної конкурентної переваги на ринку; забезпечення зростання 

вартості банку; найбільш повне задоволення потреб клієнтів; сприяння 

розвитку економіки [5, с. 158].  Науковці відзначають, що 

конкурентоспроможність кредитного портфеля визначається такими 

критеріями, як ризиковість, ліквідність, швидкість відновлення та ступінь 

оновлення.  Розмір кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю 

всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, пролонгованих, сумнівних.  

У фаховій літературі часто зустрічаються поняття оптимального та 

збалансованого кредитного портфеля. Оптимальний кредитний портфель 

найбільш точно відповідає за складом і структурою кредитної та маркетинговій 

політиці банку і його планом стратегічного розвитку. Збалансований кредитний 

портфель –це портфель банківських кредитів, який за своєю структурою і 

фінансовим характеристикам лежить в точці найбільш ефективного вирішення 

дилеми "ризик-прибутковість". Оптимальний портфель не завжди збігається зі 

збалансованим: на певних етапах своєї діяльності банк може на шкоду 

збалансованості кредитного портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою 

прибутковістю і з великим ризиком.  

Отже, визначення кредитного портфеля банку як економічної категорії 

дає змогу представити кредитний портфель не лише як технічну сукупність 
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окремих кредитних активів, а насамперед як сукупність відносин кредитора і 

позичальників, які виникають у процесі руху тимчасово вільних грошових 

коштів.  
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Вибір успішних форм санації, прийняття правильних рішень щодо 

усунення кризових явищ в першу чергу потребує ідентифікації причин 

фінансової неспроможності підприємства. 

Фактори, які можуть призвести до виникнення фінансової кризи на 

підприємстві, поділяють на зовнішні, які не залежать від діяльності 

підприємства, та внутрішні, що залежать від підприємства. 

Впливовими зовнішніми факторами, що формують фінансову кризу на 

підприємстві, в сучасних умовах можуть бути: спад в економіці країни; 

зниження купівельної спроможності населення; нестабільність на фінансовому 

та валютному ринках; високий рівень інфляції; посилення монополізму на 

ринку; політична нестабільність у країні; нестабільність податкового 

законодавства; посилення конкуренції в галузі; криза окремої галузі; сезонні 

коливання; дискримінація підприємства органами влади та управління [1]. 

Треба відзначити, що вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого 

стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, 

якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, якщо відсутня, 

або, недосконало функціонує, система раннього попередження та реагування, 

одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. 

Внутрішні фактори, які впливають на фінансово-господарську діяльність 

підприємства та можуть призвести до виникнення фінансової кризи, можна 

згрупувати в такі блоки: філософія підприємства; принципи діяльності; ресурси 

і їх використання; якість маркетингу. В свою чергу, кожна із зазначених груп 

містить у собі багато конкретних факторів, що діють на кожному підприємстві 
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вибірково. Найбільш вагомими серед внутрішніх факторів є: відсутність 

стратегії розвитку підприємства; незадовільне використання фінансових 

ресурсів; брак фінансових ресурсів; низький рівень маркетингу; низька якість 

менеджменту; невиправдана організаційна структура; низький рівень 

кваліфікації персоналу; втрата ринків збуту продукції; прорахунки в 

інвестиційній політиці; недоліки у виробничій сфері;недосконала концентрація 

та диверсифікація виробництва; прорахунки у сфері постачання; брак 

інновацій; відсутність планування, аналізу, контролю [1]. 

Інший поділ факторів кризових явищ на підприємстві можна здійснювати в 

розрізі факторів виробництва, попиту, галузевої конкуренції та державної 

політики. Охарактеризуємо прояв зазначених факторів на кожному етапі 

життєвого циклу підприємства (етапі зародження, прискорення зростання, 

уповільнення зростання, етапі зрілості, етапі спаду), оскільки фінансово-

господарська криза може виникнути на кожному з них.  

Вплив факторів виробництва спостерігається на всіх етапах життєвого 

циклу підприємства, але особливо важливі вони на стадії зародження і 

включають: неправильне визначення місії підприємства та його виробничого 

профілю; низьку кваліфікацію управлінського персоналу та інших працівників 

підприємства; неадекватний маркетинг; велику частку залученого капіталу.  

Наступним етапом життєвого циклу підприємства є прискорення 

зростання. Даний етап характеризується тим, що підприємство має добрий 

попит на свою продукцію, сильну маркетингову стратегію, високу кваліфікацію 

управлінського персоналу, що дає змогу процвітати та збільшувати 

виробництво. У такій ситуації для підприємства є небезпечною тільки велика 

частка залучених коштів у загальній величині капіталу. Підприємство може 

своєчасно не забезпечити виплат своїм кредиторам, наприклад, в умовах 

загальнонаціональної чи світової кризи, і збанкрутувати. 

На етапі уповільнення зростання загрозу банкрутства створюють: 

неефективне використання оборотного капіталу, втрата гнучкості в управлінні, 

неадекватний маркетинг. Брак гнучкості в управлінні призводить до 

неефективних управлінських рішень, несвоєчасного їх прийняття і, як наслідок, 

до збільшення витрат на управління та до втрат прибутку від неадекватного й 

несвоєчасного реагування на зовнішні та внутрішні відхилення. 

Етап зрілості характеризується стабільним прибутком, стабільним станом 

підприємства, насиченням усіма виробничими ресурсами. На цьому етапі 

небезпечною є низка таких факторів: високий ступінь неліквідності оборотного 

капіталу, старіння основних засобів, неадекватний маркетинг, високий рівень 

адміністративних витрат. 

На етапі спаду виробництва діють ті самі фактори, що й на етапі зрілості. 

Але стан погіршується загальним незадовільним фінансовим становищем 

підприємства. Воно втрачає споживачів, а негативна дія внутрішніх факторів 

може призвести до прискореного його банкрутства. 

Фактори попиту діють на всіх стадіях життєвого циклу підприємства і, як 

правило, є однаковими для всіх етапів. Різке зниження сукупного попиту 
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негативно впливає на всі види діяльності: скорочуються обсяги виробництва, 

збільшуються витрати на одиницю продукції, зменшується прибуток на 

одиницю продукції та загальний обсяг прибутку. 

Збільшення конкурентних переваг інших підприємств галузі може бути 

каталізатором збиткової діяльності підприємства. Цей процес свідчить про те, 

що інші підприємства використовують ефективніші технології, маркетингову 

стратегію та управлінські кадри. Відставання підприємства погіршує його 

становище на ринку і також може призвести до виникнення фінансової кризи. 

Державна політика є важливим фактором, що впливає на розвиток та 

функціонування підприємства через фіскальну та кредитно-грошову системи. 

Саме необґрунтована економічна політика уряду, некеровані інфляційні 

процеси, тотальна економічна криза, політична нестабільність суспільства, спад 

ділової активності в економіці найбільш впливають на результати діяльності 

підприємств передовсім через недосконалість законодавчої бази. 

Типовими наслідками впливу названих факторів на фінансово-

господарський стан є: втрата клієнтів і покупців; зменшення кількості 

замовлень і контрактів із продажу продукції; неритмічність виробництва, 

неповне завантаження потужностей; підвищення собівартості та різке зниження 

продуктивності праці; збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і 

наявність наднормативних: запасів; виникнення внутрішньовиробничих 

конфліктів і підвищення плинності кадрів; неправильне ціноутворення; низька 

конкурентоспроможність продукції; істотне зменшення обсягів реалізації.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ 

Питання забезпечення безпеки держави та окремих її складових на 

сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. І якщо раніше наукова думка 

зосереджувала свою увагу виключно на економічній безпеці, то сьогодні все 

більше науковців наголошують на необхідності cтворення фінансової безпеки, 

як окремого елементу системи економічної безпеки, що має відповідати за 

безпеку саме сфери фінансових відносин.  

Важливе місце в системі фінансово-економічної безпеки країни займає 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98
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фінансово-економічна безпека підприємств, тому що вони є первинним 

елементом, який забезпечує життєві потреби населення й ресурси для його 

розвитку.  

Поняття «фінансово-економічної безпеки» є складним і потребує 

комплексного, системного підходу до розуміння своєї сутності та створення 

системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства [2, с.43]. 
Існує багато наукових поглядів на сутність поняття «фінансово-економічна 

безпека», але його варто досліджувати з метою формування оптимальної 

системи  та механізму управління фінансово-економічною безпекою. 
Під фінансово-економічною безпекою підприємства необхідно розуміти 

захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від негативної 

дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а також 

здатність підприємства до відтворення [3, с.5].  

Фінансово-економічна безпека – це стан і здатність фінансово-економічної 

системи протистояти небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також 

перешкодам у досягненні цілей розвитку [3, с.6]. 
На думку Мойсеєнко І. П. та Марченко О. М. фінансово-економічна 

безпека – це результат комплексу складових, орієнтованих на усунення 

фінансово-економічних загроз функціонування та розвитку підприємства і 

забезпечення його фінансової  стійкості  й незалежності, високої 

конкурентоспроможності технологічного потенціалу, оптимальності та 

ефективності організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту 

інформаційного середовища, комерційної таємниці, безпеки персоналу, 

капіталу, майна та комерційних інтересів [4,с.150]. 
Трактування фінансово-економічної безпеки підприємства можливе 

одночасно з двох позицій – статичної (як результат діяльності підприємства на 

певну дату) та динамічної (розвиток підприємства в умовах фінансово-

економічної безпеки у короткостроковій та довгостроковій перспективі [3,с. 

30]. 

Практично неможливо одразу створити систему фінансово-економічної 

безпеки підприємства з придатним рівнем результативності. Система 

фінансово-економічної безпеки підприємства створюється з мінімальним 

набором необхідних компонентів, а потім поступово набуває нових кількісних 

та якісних властивостей, проходячи усі стадії життєвого циклу [1, с. 25]. 

Фінансово-економічна  безпека представляє такий стан підприємства, що:  

-  дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, 

платоспроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому періоді;  

- задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого 

розширеного відтворення підприємства;  

- забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства;  

- забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень. 

Важливим етапом забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства є складання її концепції. Концепція визначається як система 

поглядів, ідей, цільових установок, пронизаних єдиним, визначаючим задумом, 
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основною думкою, що містить постановку та шляхи вирішення виявлених 

проблем [4, с.250]. 

Концепція фінансово-економічної безпеки підприємства – це система 

стратегічного та оперативного управління фінансово-економічною безпекою з 

врахуванням існуючих й потенційних небезпек, загроз та ризиків, визначенням 

оперативних і стратегічних цілей діяльності системи економічної безпеки, 

формування стратегії та гнучкості планів відповідно мінливості внутрішнього 

та зовнішнього середовища підприємства [3,с.15]. Концепція формування 

системи фінансово-економічної безпеки підприємства складається з 4 етапів:  

1 етап – постановка мети формування системи стратегічного управління 

фінансово-економічною безпекою;  

2 етап – стратегічний аналіз загроз і ризиків для діяльності стратегічних 

зон господарювання (СЗГ), які існують в поточний час та прогнозування появи 

нових в перспективі;  

3 етап – розробка стратегії економічної безпеки підприємства та СЗГ;  

4 етап – реалізація стратегії економічної безпеки [4, с.265 ]. 

Концепція фінансово-економічної безпеки підприємства являє собою 

офіційно затверджений документ, в якому відображена система поглядів, вимог 

та умов організації заходів безпеки персоналу та власності підприємства. 

Отже, фінансово-економічна безпека підприємства полягає в забезпечені  

захищеності  його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх 

загроз та створені необхідних фінансово-економічних передумов для стійкого 

розвитку в поточному та довгостроковому періодах. Необхідність постійного 

дотримання фінансово-економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним 

для кожного підприємства завданням забезпечення стабільності 

функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Основним у 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є формування 

концепції, яка полягає в стратегічному та оперативному управлінні фінансово-

економічною безпекою з врахуванням існуючих й потенційних небезпек, загроз 

та ризиків, визначенням оперативних і стратегічних цілей діяльності системи 

фінансово-економічної безпеки. 
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Перехід на ринкові засади господарювання передумовлює комплекс 

заходів, направлених на підвищення рентабельності всіх галузей економіки, 

раціональне й ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів. 

Кожний вид діяльності має відмінності в організації виробництва. У зв’язку із 

цим набуває значущої ролі ефективності  методів формування собівартості 

продукції. Актуальним питанням в сучасних умовах є визначення методів 

обліку витрат і методів калькулювання на підприємствах промисловості. На 

сьогодні існує безліч методів обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції, але не визначено найефективніших з них.      

 Різноманітні аспекти обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції досліджували багато вчених, зокрема такі вітчизняні й зарубіжні 

вчені: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. В. Сопко, І. А. Білоусова, Л. В. 

Нападовська, Г. Г. Кірейцев, В. Б. Моссаковський, П.О Куцик, В.І Бачинський, 

С.І. Головацька, А. Апчерч, К. Друрі, Е. Аткінсон та інші[1].  

 Загальна методологічна основа у побудові обліку та обчисленні 

собівартості продукції на промислових підприємствах була необхідна для 

забезпечення єдності в плануванні показників обсягу промислового 

виробництва і собівартості, можливості їх узагальнення на рівні галузей 

промисловості в цілому, порівнянності собівартості однорідної продукції на 

різних підприємствах, виявлення невикористаних резервів для її подальшого 

зниження.         

 Калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах 

здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [2], Методичних 

рекомендацій з формування собівартості продукції, робіт, послуг у 

промисловості та самостійно розроблених методик.     

 Для  раціонального обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції є правильне визначення об’єктів обліку та об’єктів калькулювання, а 

також методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції.  

Простий метод застосовується на промислових підприємствах, що 

виробляють однорідну продукцію та не мають незавершеного виробництва. За 

цим методом усі виробничі витрати за звітний період складають собівартість 

усієї виробленої продукції.        

 При використанні попередільного методу підприємствами галузі 

промисловості,  їх технологічний процес складається з переділів. Розподілення 

накладних витрат по цехах проводиться більш точно. Недоліки полягають у 

неможливості згрупувати витрати за видами продукції, значному обсязі 

облікових записів та відсутності інформації про причини відхилень фактичних 
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витрат від нормативних [4]. 

 

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції  

  

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

 

Позамовний метод обліку собівартості – один з основних методів 

обчислення собівартості на підприємствах промисловості, де виробничі витрати 

враховуються за окремими або за спеціальними замовленнями. Він передбачає 

розгляд кожного замовлення як окремої облікової одиниці, для якої 

розраховуються прямі матеріальні та трудові витрати, а також накладні 

витрати.           

 Нормативний метод забезпечує розкладання фактичних витрат за 

нормами, відхилення від норм і зміни норм. Перевагами такого методу для 

галузі є можливість поточного оперативного обліку витрат шляхом обліку 

відхилень від норм. Недоліки нормативного методу полягають у тому, що 

контроль витрат здійснюється не за видами ресурсів у натуральних вимірниках, 

а у вигляді статей калькуляції, спостерігається значна частина відхилень від 

норм, пов’язаних з використанням сировини і матеріалів на виробництво, 

виявляється за допомогою інвентаризації в цілому по структурних підрозділах і 

за весь звітний період.          

 Метод розподілу витрат пропорційно обґрунтованій базі застосовується, 

коли в результаті виробничого процесу одержують кілька видів продукції, що 

калькулюється, на яку коефіцієнти не встановлені. Витрати розподіляються між 

видами продукції пропорційно встановленій базі.      

 Серед зарубіжних методів калькулювання собівартості продукції 

найбільшу увагу приділяють таким методам: «стандарт-костинг», «директ-

костинг», «таргет-костинг» та «кайзен-костинг».     

 Поняття «стандарт-костинг» означає собівартість, яка встановлена 

заздалегідь. Сенс цього складається з того, що повинно відбутися (нормативні 

або стандартні витрати), а не те, що вже відбулося (фактичні витрати). 

Перевагами методу є те, що на підставі встановлених стандартів можна 

заздалегідь визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію 

виробів, обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також 

скласти звіт про прибутки та збитки [5].      

 Недоліком є важкість складання стандартів згідно з технологічною 
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картою виробництва. При виконанні підприємством великої кількості різних за 

характером і типом замовлень за порівняно короткий час обчислювати стандарт 

на кожне замовлення незручно.       

 При калькулюванні з неповним розподілом витрат увага приділяється 

«директ-костингу», сутність якого полягає у визначенні по виробах 

маржинальних витрат, тобто суми прямих витрат та змінної частини непрямих 

витрат (загальновиробничих) [4].       

 «Таргет-костинг» – метод управління витратами за цільовою 

собівартістю,  більш ефективно застосовувати на підприємствах, що працюють 

в інноваційних галузях.          

 Метод «кайзен-костингу» полягає у процесі поступового зниження витрат 

на етапі виробництва продукції, результат якого, досягнення необхідного рівня 

собівартості й прибутковості виробництва, полягає в постійному 

вдосконалюванні якості процесів на всьому підприємстві за участю всіх його 

працівників. Перевагою «кайзен-костингу» є те,що він забезпечує постійне 

зменшення витрат й утримання їх на заданому рівні, а основним недоліком – 

необхідність мотивації працівників і корпоративної культури, що підтримує 

залучення персоналу в діяльність організації.   

 Проаналізувавши сутність методів калькулювання виробничих витрат, 

можна зазначити, що кожний метод має свої переваги і недоліки. Українським 

підприємствам галузі промисловості необхідно розширити коло методів обліку 

витрат та калькулювання собівартості згідно з галузевими особливостями, 

враховуючи досвід зарубіжних країн, та вдосконалювати вітчизняні шляхом 

поєднання існуючих методів або їх елементів в одну досконалу систему, яка 

забезпечить розв’язання всіх інформаційних завдань. На мою думку, 

найбільш оптимальним вітчизняним методом обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції на підприємствах промисловості є позамовний, адже за 

цим методом здійснюється аналіз витрат по кожному з виконаних замовлень, 

що дозволяє виявити рентабельні замовлення, визначити ціни продажу на 

майбутнє. Застосування позамовного методу дає можливість порівняти витрати 

по одному і тому ж виробу (замовленню), виробленому в різний час. 
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СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Поняття «фінансово-економічної безпеки» підприємства зародилося в 1934 

році, першим його вжив Франклін Рузвельт. З тих пір воно змінило своє 

значення, багато дослідників принесли свій внесок у розширення та 

конкретизацію його визначення. Проте й на сьогоднішній день немає чіткого й 

єдиного представлення для даного поняття.  

На сьогодні провідні економісти вважають саме економічну безпеку 

підприємства головним критерієм успішності організації. Отже, для 

підприємства надзвичайно важливо забезпечити свою фінансово-економічну 

безпеку для можливості ефективної діяльності.  

Дослідження історії зародження та генезису поняття «фінансово-

економічна безпека підприємства» бере свій початок із 1934 року. На сьогодні 

вивченням та представленням власних уявлень про зміст та сутність даного 

поняття займається багато вітчизняних та зарубіжних науковців.  

В якості самостійної категорії поняття «фінансово-економічної безпеки» 

підприємства почало вживатися з 1934 року. Це було зафіксовано під час 

виступу щодо Нової економічної політики Америки Франкліна Рузвельта. З цих 

пір дане поняття вживалося для визначення найважливішої характеристики 

економічної системи, котра визначає її здатність підтримувати нормальні умови 

життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного 

господарства, а також послідовну реалізацію національно-державних інтересів. 

На території колишнього радянського простору дане поняття 

досліджуватися почало із часів процесу перебудови. Одним із перших, хто на 

цій території почав вживати термін «фінансово-економічна безпека» був 

Абалкін Л. І. В 1994 році він запропонував таке формулювання для нього: 

«економічна безпека – це сукупність умов та факторів, що забезпечують 

незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до 

постійного відновлення і самовдосконалення» [1, с. 4]. 

Ряд вчених, а саме Андрощук Г., Бєлов В., Давидов І. та Крайнєв П. 

вважали найбільш доцільним визначенням поняття «фінансово-економічної 

безпеки підприємства» захист його комерційної таємниці. Далі ще ряд вчених – 

Забродський В., Капустін Н., Ковальов Д. та Сухорукова Т. – почали вживати 

поняття «фінансово-економічної безпеки» для пояснення стану суб’єкта 

господарювання, котрий описувався як «наявність високого ступеню 

захищеності життєво важливих компонентів структури та діяльності 

підприємства від небажаних змін» [2, с.230]. В даному визначенні 

спостерігається відсутність критеріїв оцінки стану підприємства. 

Поняття «фінансово-економічної безпеки підприємства» розглядала і 

Раздіна Є. В., котра вважає, що: «Економічна безпека підприємства – це 
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комплекс заходів, що сприяють підвищенню фінансової стійкості 

господарських суб'єктів в умовах ринкової економіки, що захищають їх 

комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів» [6, с. 22] . 

В табл. 1 приведено узагальнену еволюцію поняття «фінансово-економічна 

безпека». 

Згідно із дослідженнями Сенчагова В. К. вважається, що забезпечення 

фінансової стійкості і незалежності підприємства є одним з чинників 

досягнення економічної безпеки [5, с.739]. На думку Богомолова В. А. 

фінансова рівновага між ризиком,  ліквідністю і прибутковістю є основним 

фактором забезпечення економічної безпеки господарюючого суб'єкта [4, 

с.295]. Ряд як російських, так і українських учених виділяють фінансову 

безпеку як самостійний суб'єкт управління. 

В енциклопедії фінансово-аналітичного центру MaBiCo фінансова 

безпека (англ. financialsecurity) визначається поняттям, котре включає в себе, 

комплекс засобів, методів і заходів для захисту на макрорівні фінансової 

діяльності та корпоративних структур господарюючих суб'єктів [3, с.28]. 

Таблиця 1 

Генезис поняття «економічна безпека підприємства» 

 
Період часу Дослідники Визначення 

Початок 90-х 

рр. ХХ ст. 

Андрощук Г. 

Вороненко Л.  

Давидов І. 

Головна проблема економічної безпеки суб’єктів 

полягає у ступені надійності захисту інформації. 

1995 – 1999 

рр. 

Ковальов Д. 

Сухорукова Т. 

Капустін Н. 

Забродський В. 

Економічна безпека підприємства полягає у 

захищеності діяльності від негативного 

зовнішнього впливу 

2000 р. – наш 

час 

Судакова О. 

Раздіна Є. 

Сігітова М. 

Бинько І. 

Гончаренко Л. 

Куркин Н. та ін.  

Економічна безпека підприємства передбачає стан 

захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, що 

дозволяє надійно зберегти й ефективно 

використати матеріальний, кадровий і фінансовий 

потенціал. 

 

І. О. Бланк вважає під фінансовою безпекою підприємства «кількісно і 

якісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує 

стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 

від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і 

внутрішнього характеру, параметри яких визначаються на основі його 

фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 

підтримки його сталого розвитку в поточному й перспективному періоді». 

Вчений визначає лише одну особливість фінансової безпеки, а саме, захист 

фінансових інтересів підприємства, і не включає таку характеристику, як 

необхідність забезпечення збалансованості і якості системи фінансових 

інструментів, технологій і послуг.  

Р. С. Папехін вважає, що фінансова-економічна безпека підприємства 
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безпосередньо залежить від фінансової стійкості і «полягає в здатності 

підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 

відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії, в умовах 

невизначеного і конкурентного середовища. Головна умова фінансової 

безпеки підприємства – здатність протистояти існуючим і виникаючим 

небезпекам і загрозам, які прагнуть завдати фінансових збитків підприємству. 

На основі вищезазначеного, фінансова безпека підприємства – це такий 

фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і 

якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, що 

використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства 

забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань 

достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати 

ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.            
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ У ФІНАНСОВІЙ 

 БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова безпека будь-якого підприємства характеризується 

збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, 

стійкістю до загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати  

реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань  достатніми  обсягами 

фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 

фінансової системи [1, с.13]. 

На даний час чимало вітчизняних підприємств стикаються із численними 

ризиками та загрозами, які негативно позначаються на їх господарській 

діяльності. Тому, на нашу думку, потрібно знати, виявляти та вживати 

конкретні заходи щодо усунення чи нейтралізації сучасних ризиків та загроз. 
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Так М. Єрмошенко під «загрозою», розуміє конкретну і безпосередню 

форму небезпеки чи сукупність негативних чинників чи умов, а під  

«небезпекою» – об’єктивно існуючу можливість  негативного  впливу  на  якесь  

явище, систему, механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому може бути 

заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану [4, с.23]. 

С. Гелей стосовно співвідношення понять «ризик» та загроза» виводить 

наступні положення:ризик по відношенню до загрози – категорія первинна, тоді 

як загроза – вторинна і випливає з ризику; ризик – категорія  загальна,  

неконкретна, це те, що ще не виявлено, загроза – це те, що виявлено, тобто 

категорія конкретна; ризик наявний завжди, коли є фінансова діяльність, тоді як 

загроза – ні, вона може бути, а може і не бути, і виникає тільки за наявності 

певних умов; залежність між рівнями ризику і фінансової безпеки зворотна: 

чим  вище рівень фінансового ризику, тим нижчим є рівень фінансової безпеки, 

і навпаки [3, с.8-9]. 

Проаналізувавши суть поняття «загроза» для підприємства, з’ясуємо суть 

загрози його фінансово-економічній безпеці. Так більшість економістів 

вважають, що  загроза  фінансово-економічній безпеці підприємства – це стан 

того чи іншого фактора його зовнішнього або внутрішнього середовища (або їх 

сукупності), яка прямо, або трансформуючись, може негативно вплинути на 

фінансовий стан та (або) фінансові інтереси підприємства, призвести до 

зниження його фінансової стійкості, або перешкодити його фінансовому 

розвитку.  

Узагальнену класифікацію загроз фінансово-економічній безпеці 

підприємства представлено в табл. 1. 

Окрім цього, вітчизняні науковці виділяють такі головні загрози  

фінансово-економічній безпеці підприємства[3-4]: 

1. Загрози макросередовища: стагнація або кризовий стан національної 

економіки; високий рівень інфляції; низька купівельна спроможність 

населення; зниження місткості внутрішнього ринку країни внаслідок 

демографічної ситуації; недосконалість господарського законодавства, його 

нестабільність; високий рівень податкових ставок; коливання курсів валют; 

девальвація  національної грошової  одиниці; несприятливий  інвестиційний  

клімат; надзвичайні ситуації та стихійні лиха; зниження кількісних та якісних  

характеристик трудових ресурсів; форс-мажорні обставини (військові, соціальні 

конфлікти тощо). 

2. Загрози мікросередовища з боку:  

– постачальників: зрив, неналежне виконання укладених договорів;  

відмова від співробітництва; низька якість сировини, комплектуючих 

матеріалів; високий рівень цін; неритмічність постачання; 

– конкурентів: жорстка цінова та нецінова конкуренція; застосування  її  

недобросовісних форм, зокрема недобросовісної реклами; копіювання  

товарного знаку чи товарної марки; переманювання цінних кадрів та клієнтури 

конкурентами;  комерційний шпіонаж; недружні захоплення та поглинання, 

рейдерство тощо; 
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Таблиця 1  

Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства 

 

Класифікаційна ознака 

 

Види загроз 

 

1. Безпосередність  

впливу 

прямі; 

непрямі 

2. Ступінь сформованості 
реальні; 

потенційні. 

3. Можливість виявлення 
явні; 

приховані 

4.  Джерела виникнення 

зовнішні (ті, що створюють чинники  

зовнішнього середовища); 

внутрішні (ті, що виникають у  

внутрішньому середовищі підприємства) 

5.Вплив на певний вид діяльності  

операційній діяльності; 

інвестиційній діяльності; 

фінансовій діяльності 

6.Вид фінансово-економічних інтересів 

підприємства 

поточним фінансово-економічним  

інтересам; 

довгостроковим  фінансово-економічним 

інтересам. 

7. Ймовірність реалізації 

з високим; 

середнім; 

низьким рівнем ймовірності реалізації 
Джерело: [3, с.19] 

 

– споживачів: розрив договірних відносин; відмова від відвантаженої 

продукції;  затримка її оплати; неплатоспроможність, банкрутство дебіторів; 

зміна смаків та уподобань споживачів; 

– органів державної та місцевої влади: дискримінація підприємства;  

корупція посадових осіб; надання податкових та інших пільг конкурентам та 

інші; 

– банків: високий рівень кредитних ставок; жорсткі умови надання  

кредитів; неналежний  розвиток  окремих  банківських послуг тощо. 

Враховуючи вищесказане, менеджери вітчизняних підприємств повинні 

чітко дотримуватися основних підходів до класифікації ризиків та загроз, з 

якими вони стикаються у процесі господарської діяльності, адже це дасть 

можливість створити необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого 

розвитку в поточному та довгостроковому періодах. 
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